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BÁO CÁO 
Tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư 
pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng 

đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ  
giai đoạn 2018 - 2021” trên địa bàn tỉnh  

 
 

Thực hiện Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh 

Trà Vinh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện 

pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập 

cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-

2021” trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi là Đề án). Theo yêu cầu của Công an tỉnh tại 

Công văn số 1004/CAT-PTM ngày 08/7/2021 về việc tổng kết kết quả thực hiện Đề 

án phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL)  cho đối tượng đặc thù giai đoạn 2018-

2021. Sở Tư pháp báo cáo như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH LIÊN QUAN ĐẾN TRIỂN KHAI THỰC 

HIỆN ĐỀ ÁN 

Sở Tư pháp được giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh 

quản lý nhà nước về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) theo quy định của Luật PBGDPL năm 2012, Luật 

hòa giải ở cơ sở năm 2013, Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

TCPL trên địa bàn tỉnh; thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý (TGPL) cho đối tượng 

được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý năm 2017; đồng thời 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL 

tỉnh theo quy định tại Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 

phối hợp PBGDPL. Đội ngũ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác 

PBGDPL tại Sở Tư pháp có 02 người và 28 người là báo cáo viên pháp luật cấp 

tỉnh công tác tại phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp.  

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Công tác ban hành chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn triển khai thực hiện Đề án 

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hàng năm Sở Tư pháp lồng ghép 

công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo nhiệm vụ của Đề án để đưa nội dung 



2 
 

 

vào các Kế hoạch công tác PBGDPL, hoạt động của Hội đồng tham mưu cho 

UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL ban hành, chỉ đạo thực hiện, 

theo đó Sở Tư pháp hướng dẫn tổ chức thực hiện, cụ thể đã ban hành các văn sau:  

- Quyết định số 11/QĐ-HĐPH ngày 28/02/2019 của Chủ tịch Hội đồng phối 

hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch công tác tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL năm 2019 (trong đó tại khoản 2.10 mục 2 phần II của 

Kế hoạch có nội dung chỉ đạo về công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo 

Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh). 

- Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL 

năm 2020 (trong đó tại khoản 2.10 mục 2 phần II của Kế hoạch có nội dung chỉ 

đạo về công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo Quyết định số 1030/QĐ-

UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh). 

- Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 01/02/2018 của UBND tỉnh triển khai, 

phổ biến 16 Luật có hiệu lực thi hành năm 2018 trên địa bàn tỉnh. 

- Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh triển khai, 

phổ biến 16 Luật có hiệu lực thi hành năm 2019 trên địa bàn tỉnh.  

- Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh triển khai, 

phổ biến 18 Luật có hiệu lực thi hành năm 2020 trên địa bàn tỉnh.  

- Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh triển khai, 

phổ biến 12 Luật, Bộ luật có hiệu lực thi hành năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

- Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh hưởng ứng 

Ngày Pháp luật năm 2018 trên địa bàn tinh. 

- Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh hưởng ứng 

Ngày Pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh. 

- Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 16/9/2020 của UBND tỉnh hưởng ứng 

Ngày Pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

- Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh hưởng ứng 

Ngày Pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh . 

- Công văn số 365/STP-VBPB&TDTHPL ngày 19/3/2019, Công văn số 

408/STP-VBPB&TDTHPL ngày 06/3/2020 và Công văn số 92/STP-

VBPB&TDTPL ngày 25/01/2021 của Sở Tư pháp hướng dẫn tiếp tục triển khai 

Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 

705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh (trong đó 

có nội dung Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương  có liên quan 

tiếp tục phổ biến pháp luật cho đối tượng đặc thù theo Quyết định số 1030/QĐ-

UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh). 
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- Công văn số 649/STP-VBPB&TDTHPL ngày 06/4/2020 của Sở Tư pháp 

hướng dẫn  thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh 

về triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL trên địa 

bàn tỉnh (trong đó có nội dung hướng dẫn UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp 

với các cơ quan, tổ chức hữu quan, cộng đồng dân cư và gia đình người đang bị áp 

dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án 

treo tổ chức PBGDPL cho các đối tượng này theo quy định Khoản 3 Điều 22 Luật 

PBGDPL và theo Quyết định 1030/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh). 

2. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác PBGDPL  

Công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo Đề án là một trong những 

nhiệm vụ quan trọng của chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác 

PBGDPL theo quy định khoản 2 Điều 9 Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 

10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công 

tác PBGDPL được UBND tỉnh cụ thể hóa thành Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 

22/8/2019 triển khai, thực hiện trên địa bàn tỉnh được các cơ quan, đơn vị, địa 

phương nhất là ngành Công an, Tòa án, Kiểm sát, UBND cấp xã và các tổ chức 

đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tham gia thực hiện; đồng thời đây là nhiệm vụ  

PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo quy định tại các Điều 21, 22 của Luật 

PBGDPL năm 2012. Do đó, lồng ghép với việc kiểm tra công tác PBGDPL hàng 

năm để kiểm tra thực hiện PBGDPL cho đối tượng đặc thù tại một số cơ quan, đơn 

vị, địa phương để uốn nắn tồn tại, hạn chế, kịp thời hướng dẫn, đôn đốc cơ quan, 

đơn vị, địa phương thực hiện tốt hơn, góp phần cung cấp kịp thời thông tin, kiến 

thức pháp luật cho đối tượng đặc thù biết để họ chấp hành và tự bảo vệ quyền, lợi 

ích hợp pháp của mình, cụ thể từ năm 2018-2021 Sở Tư pháp đã lồng ghép tổ chức 

kiểm tra theo thẩm quyền và tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL 

tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra của Hội đồng tổ chức kiểm tra được 71 cơ quan, đơn 

vị, địa phương, cụ thể:  

- Sở Tư pháp phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra , giám sát 
được 56 đơn vị UBND cấp xã, trong đó năm 2018 kiểm tra 20 đơn vị1; năm 2019 

kiểm tra 23 đơn vị2; năm 2020 kiểm tra 13 đơn vị3. Theo kế hoạch từ nay đến cuối 

năm 2021 tùy theo tình hình diễn biến của dịch Covid-19 Sở Tư pháp sẽ tổ chức 

kiểm tra 13 đơn vị UBND cấp xã4. 

- Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh kiểm tra được 15 cơ quan, đơn vị, địa 

phương, trong đó năm 2018 kiểm tra 05 đơn vị (Sở Giao thông vận tải, Sở Công 

Thương và UBND huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú)5; năm 2019 kiểm tra 05 

đơn vị (Sở Tài Nguyên và Môi trường, Hội Nông dân tỉnh và UBND huyện Cầu Kè, 

                                                 
1 Quyết định số 148/QĐ-STP ngày 19/10/2018 của Giám đốc Sở Tư pháp thành lập Đoàn kiểm tra năm 2018. 
2 Quyết định số 80/QĐ-STP ngày 26/6/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thành lập Đoàn kiểm tra năm 2019. 
3 Quyết định số 63/QĐ-STP ngày 13/5/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp thành lập Đoàn kiểm tra năm 2020. 
4 Quyết định số 63/QĐ-STP ngày 11/5/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp thành lập Đoàn kiểm tra năm 2021. 
5 Quyết định số 153/QĐ-HĐPH ngày 26/10/2018 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh thành lập Đoàn 

kiểm tra của Hội đồng năm 2018. 
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thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải)6; năm 2020 kiểm tra 05 đơn vị (TAND tỉnh, 

VKSND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện Tiểu Cần, Càng Long) 7. 

Theo kế hoạch từ nay đến cuối năm 2021 2021 tùy theo tình hình diễn biến của 

dịch Covid-19, Hội đồng sẽ kiểm tra 06 đơn vị (Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND 

huyện Châu Thành, Trà Cú, Duyên Hải)8. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Rà soát các quy định có liên quan đến công tác PBGDPL thuộc phạm 

vi Đề án 

Thực hiện kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp hàng năm 

về PBGDPL trong đó có phổ biến pháp luật cho đối tượng đặc thù; Sở Tư pháp rà 

soát những quy định về PBGDPL cho các đối tượng đặc thù để tham mưu, đề xuất 

UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đưa vào nội dung của kế 

hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực 

hiện PBGDPL cho đối tượng đặc thù phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.  

Theo đó, Sở Tư pháp rà soát quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo công tác PBGDPL và chuẩn TCPL của 

người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp, Thông tư liên tịch này được HĐND tỉnh và UBND tỉnh cụ thể 

hóa thành thành Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 17/8/2014 của HĐND 

tỉnh, Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 04/9/2014 của UBND tỉnh để kiến 

nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Theo đó, ngày 

24/4/2020, Sở Tư pháp có Công văn số 751/STP-VBPB&TDTHPL gửi các cơ 

quan, đơn vị, địa phương lấy ý kiến đóng góp đối với quy định lập dự toán, quản lý, 

sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo công tác PBGDPL và 

chuẩn TCPL của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh theo quy định nêu trên; đồng 

thời báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Đoàn 

đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Trà Vinh tại Sở Tư pháp giai đoạn 2013-2017 từ năm 

2018 đến 20209 để UBND tỉnh báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Trà 

Vinh để kiến nghị, đề xuất với Trung ương.  

Tuy nhiên, trong bối cảnh Đảng, Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW  ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng về chính sách cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, 

lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, nên Bộ Tài chính đã có 

                                                 
6 Quyết định số 32/QĐ-HĐPH ngày 15/10/2019 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh thành lập Đoàn kiểm 

tra của Hội đồng năm 2019. 
7 Quyết định số 07/QĐ-HĐPH ngày 18/5/2020 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPLtỉnh thành lập Đoàn kiểm 

tra của Hội đồng năm 2020. 
8 Quyết định số 14/QĐ-HĐPH ngày 02/6/2021 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh thành lập Đoàn kiểm 

tra của Hội đồng năm 2021. 
9 Báo cáo số 769/BC-STP ngày 29/4/2020 của Sở Tư pháp gửi UBND tỉnh. 
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Công văn số 8931/BTC-HCSN ngày 24/7/2020 trả lời kiến nghị của cử tri Trà Vinh 

gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh vẫn tiếp tục thực hiện Thông tư liên tịch 

số 14/2014/TTLT-BTC-BTP 27/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp đến khi áp dụng chính sách tiền lương mới. 

2. Nội dung, hình thức PBGDPL 

Về nội dung và hình thức PBGDPL đã được Sở Tư pháp tham mưu cho 

UBND tỉnh ban hành lồng ghép triển khai phổ biến pháp luật cho đối tượng đặc thù 

thực hiện trong các kế hoạch công tác PBGDPL, Kế hoạch triển khai, phổ biến các 

Luật có hiệu lực thi hành  hàng năm, kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật…để các 

cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến cho phù hợp. 

Riêng Sở Tư pháp đã phổ biến pháp luật với nội dung và hình thức như sau: 

- Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh xây dựng chuyên mục 

“Pháp luật và cuộc sống” phát sóng 06 kỳ/năm (mỗi kỳ phát sóng 15 phút), nội 

dung thông tin, tuyên truyền pháp luật và các lĩnh vực công tác tư pháp. 

- Tổ chức 03 Cuộc thi “Tuổi trẻ với pháp luật” cấp tỉnh, nội dung thi là tìm 

hiểu các quy định pháp luật điều chỉnh liên quan đến thanh thiếu niên, tổng số có 

38 đội với 304 thí sinh dự thi là đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh  (gồm 09 

huyện, thị xã, thành phố; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và 

các Trường gồm: Đại học Trà Vinh, Cao đẳng nghề, Trường THPT thành phố Trà 

Vinh, Trường THPT Phạm Thái Bường) và trên 1.000 cổ động viên tham gia dự 

kháng là đoàn viên, thanh niên. Tổng kinh phí tổ chức các cuộc thi là 258 triệu 

đồng. 

- Về công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) cho đối tượng là trẻ em được các trợ 

giúp viên pháp lý và Luật sư tham gia tố tụng để TGPL, bào chữa bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp cho 117 đối tượng là trẻ em; tư vấn pháp luật 03 vụ việc. Sở Tư 

pháp tổ chức được 17 “Phiên tòa giả định”, nội dung phổ biến pháp luật về phòng, 

chống tội phạm, vi phạm pháp luật về các lĩnh vực như ma túy, bạo lực học đường, 

trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, giao cấu với trẻ em, bạo lực gia đình, bạo 

lực học đường, hoạt động hụi, tín dụng đen, trật tự an toàn giao thông… có  2.250 

lượt học sinh, giáo viên các trường THCS, THPT và người dân tại địa phương tham 

dự. 

- Thông qua hoạt động cấp phiếu lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp thu thập thông 

tin lý lịch tư pháp từ cơ quan Tòa án, Thi hành án dân sự, Cơ quan thi hành án hình 

sự tiến hành xác minh xóa án tích cho người bị kết án đủ điều kiện xóa án tích và 

cấp phiếu lý lịch tư pháp ghi nhận xóa án tích từ 2018 đến 30/6/2021 cho 442 cá 

nhân. Đồng thời, thông qua việc thu thập, xác minh thông tin xóa án tích để phổ 

biến pháp luật và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng tại 07 đơn vị cấp xã gồm xã Mỹ 

Hòa (Cầu Ngang), xã Phong Phú (Cầu kè), thị trấn Càng Long (Càng Long), xã Đa 

Lộc (Châu Thành), xã Ngũ Lạc (Duyên Hải), xã Kim Sơn (Trà Cú); xã Trường 

Long Hòa (thị xã Duyên Hải). 



6 
 

 

- Xác định hình thức PBGDPL trên môi trường mạng thời gian qua có hiệu 

quả, Sở Tư pháp tham mưu, giúp UBND tỉnh triển khai Kế hoạch số 73/KH-

UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định 471/QĐ-TTg ngày 

26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh 

được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ 

thông tin và truyền thông như Cổng/Trang thông tin điện tử/chuyên mục PBGDPL, 

kết quả có 26 cơ quan, đơn vị, địa phương đã thiết lập xong chuyên mục PBGDPL 

trên Trang thông tin điện tử thành phần theo quy định (đính kèm theo Phụ lục), 

trong đó Sở Tư pháp xây dựng và vận hành Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh 

đăng tải nhiều tài liệu, thông tin pháp luật và chia sẻ, kết nối Trang thông tin điện 

tử Bộ Tư pháp phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật, tra cứu thông tin pháp luật của 

cán bộ, công chức, viên chức. Giai đoạn 2019-2021, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương đã đăng tải thường xuyên nhiều thông tin, tài liệu, văn bản pháp luật…lên 

Cổng/Trang/Chuyên mục PBGDPL, cung cấp kịp thời thông tin mới, quan trọng 

cho người dân, cụ thể như năm 2019 đã đăng tải 4.930 tài liệu, tin, bài; năm 2020 

đăng tải 1.503.839 tài liệu, tin, bài (tăng số lượng trên 1,4 triệu tài liệu, tin, bài so 

với năm 2019); 06 tháng đầu năm 2021 đăng tải 1.518 tài liệu, tin, bài, tạo thuận 

lợi cho việc tra cứu thông tin, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức 

và Nhân dân.  

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương còn ứng dụng các trang mạng xã 

hội như Zalo, Facebook, Fanpage, Youtube10... để tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

của ngành, lĩnh vực, địa phương. Theo hướng dẫn của Sở Tư pháp, cấp huyện và 

cấp xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên hệ thống đài/trạm/loa 

truyền thanh ở cơ sở. Toàn tỉnh có 09/09 huyện, thị xã, thành phố có Đài Truyền 

thanh; 106/106 đơn vị cấp xã đều có Trạm Truyền thanh; 756 ấp, khóm có bố trí 

tổng số 1.750 cụm loa không dây (bình quân mỗi ấp, khóm bố trí từ 02 cụm loa trở 

lên)11 và hoạt động thường xuyên, liên tục để tiếp âm phát thanh, phát sóng theo hệ 

thống từ đài/trạm truyền thanh cấp huyện, xã đến cụm loa truyền thanh ấp, khóm 

phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, đưa tin tức, thời sự về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa 

phương, công tác phòng, chống dịch bệnh; an toàn thực phẩm; phòng, chống tội 

phạm, trật tự, an toàn giao thông.... đến với người dân. Thời lượng phát thanh, phát 

                                                 
10 Trang Fanpage Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy “Nghị quyết và cuộc sống”;  Sở Tư pháp thiết lập Zalo nhóm lãnh đạo 

quản lý cấp tỉnh, cấp huyện phục vụ công tác; phối hợp Đài Truyền hình Trà Vinh xây dựng chuyên mục “Pháp luật 

và cuộc sống” phát 06 kỳ/năm. Công an tỉnh chuyên mục “An ninh Trà Vinh”, thiết lập 126 trang Zalo của lực lượng 

Công an từ tỉnh đến Công an cấp huyện, cấp xã để thông tin tuyên truyền và tố giác tội phạm. Đài Phát thanh và 

Truyền hình Trà Vinh ứng dụng Youtube để thông tin tuyên truyền. Thanh tra tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thiết 

lập 157 nhóm Zalo…. Các cơ quan Liên đoàn lao động tỉnh, Trường Đại học Trà Vinh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, 

Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ứng dụng Facebook… 
11 Huyện Tiểu Cần có 277 cụm loa truyền thanh/80 ấp, khóm; huyện Càng Long có 214 cụm loa truyền thanh/121 ấp, 

khóm; huyện Cầu Kè bố trí 144 cụm loa truyền thanh /67 ấp, khóm; huyện Trà Cú có 201 cụm loa/124 ấp, khóm; thị 

xã Duyên Hải có 114 cụm loa truyền thanh/37 ấp, khóm; thành phố Trà Vinh có 206 cụm loa truyền thanh /62 ấp, 

khóm; huyện Duyên Hải có 121 cụm loa truyền thanh/60 ấp, khóm; huyện Châu Thành bố trí 265 cụm loa truyền 

thanh/108 ấp, khóm; huyện Cầu Ngang có 208 cụm loa truyền thanh/97 ấp, khóm. 
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sóng bình quân 02 lần/tuần, mỗi lần phát thanh từ 10-15 phút (buổi sáng và buổi 

chiều). 

3. Biên soạn tài liệu, cung cấp tài liệu phục vụ tuyên truyền cho các đố i 

tượng của Đề án 

- Sở Tư pháp biên soạn, nhân bản tài liệu của Trung ương cấp phát 190.000 

tờ gấp hỏi - đáp pháp luật quy định về các quyền dân sự, chính trị của cán bộ, công 

chức, viên chức và người dân được quy định trong Hiến pháp và pháp luật; 3.000 

quyển tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng, chống các loại tội phạm.....Giới 

thiệu và cung cấp 06 tiểu phẩm pháp luật; 187 câu hỏi - đáp pháp luật liên quan về 

quyền dân sự, chính trị được quy định trong  Hiến pháp năm 2013 và các Bộ luật, 

Luật mới ban hành12; nội dung tài liệu về Công ước chống tra tấn (130 câu hỏi - 

đáp pháp luật và tình huống pháp luật về phòng, chống tra tấn; 08 tiểu phẩm pháp 

luật có liên quan về phòng, chống tra tấn)13; 25 Tờ gấp tuyên truyền kết quả tổng kết 

15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công 

tác PBGDPL và các mô hình, giải pháp thực hiện PBGDPL có hiệu quả để tuyên 

truyền và nhân rộng trên địa bàn tỉnh14. Cấp phát 890 quyển sách pháp luật cho 

thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, BCVPL tỉnh phục vụ PBGDPL; 

5.500 quyển tài liệu hỏi - đáp pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh 

vực; 4.000 quyển hỏi - đáp pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh; 42.140  tờ gấp hỏi - đáp pháp luật tuyên truyền cho thanh, thiếu niên về 

phòng, chống ma túy, xâm hại tình dục trẻ em, tín dụng đen, trộm cắp tài sản, hụi, 

Luật trẻ em...; 1.900 quyển Sổ tay hướng dẫn kỹ năng PBGDPL cho thanh, thiếu 

niên. Biên tập 18 số Tờ tin tư pháp (in 1.200 cuốn/1 số) có nội dung tin, bài viết 

tuyên truyền Bộ luật hình sự, Tố tụng hình sự, Luật xử lý vi phạm hành chính và 

các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành; Luật Thi hành tạm giữ, tạm 

giam, Luật Đặc xá… in phát hành 21.600 quyển cấp phát miễn phí các cơ quan, 

đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh tuyên địa bàn tỉnh. 

- Biên soạn tài liệu “Sổ tay kiến thức pháp luật về quyền dân sự, chính trị 

phục vụ việc dạy và học pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục 

quốc dân” gồm 09 chuyên đề15 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, các Trường Đại học, 

Cao đẳng Y tế, Cao đẳng nghề và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, 

phổ biến pháp luật cho học sinh, sinh viên trong nhà trường gồm: 

+ Chuyên đề 1: Quyền sống, quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 

+ Chuyên đề 2 : Quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác. 

+ Chuyên đề 3 : Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 

+ Chuyên đề 4 : Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tiếp cận thông tin. 

                                                 
12 Ban hành kèm theo  Công văn số 430/STP-VBPB&TDTHPL ngày 10/3/2020 của Sở Tư pháp. 

13 Ban hành kèm theo Công văn số 431/STP-VBPB&TDTHPL ngày 10/3/2020 của Sở Tư pháp. 
14 Ban hành kèm theo Công văn số 752/STP-VBPB&TDTHPL ngày 24/4/2020 của Sở Tư pháp. 
15 Phát hành kèm theo Công văn số 792/STP-VBPB&TDTHPL ngày 10/6/2019 củ Sở Tư pháp. 
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+ Chuyên đề 5 : Quyền bình đẳng. 

+ Chuyên đề 6 : Pháp luật khiếu nại, tố cáo. 

+ Chuyên đề 7 : Quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư. 

+ Chuyên đề 8 : An toàn thông tin trên môi trường mạng. 

+ Chuyên đề 9 : Quyền không bị bắt, giữ trái pháp luật. 

- Về  biên soạn chuyên đề pháp luật phục vụ công tác TGPL phát hành 

3.450 cuốn các chuyên đề pháp luật về “Những vấn đề cần biết về trợ giúp pháp lý 

miễn phí và năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự của người chưa 

thành niên; các quyền cơ bản và bổn phận của Trẻ em; các quy định của pháp luật 

hình sự liên quan đến trẻ em; một số quy định đối với người chưa thành niên theo 

quy định của Bộ luật Dân sự 2015; một số quy định của pháp luật về quyền khai 

sinh, khai tử, quốc tịch…” cấp phát miễn phí cho người dân và cha mẹ, người chăm 

sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh. 

4. Công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho báo 

cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cá nhân được giao PBGDPL 

Sở Tư pháp thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, 

nghiệp vụ công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL 

hàng năm, từ năm 2018-2021 được 28 lớp, tổng số có  8.251 đại biểu dự (trong đó 

có 531 báo cáo cáo viên pháp luật, 7.920 tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải 

viên ở cơ sở). Ngoài ra, Sở Tư pháp còn tổ chức 03 lớp tập huấn tăng cường năng 

lực cho người thực hiện TGPL có 440 đại biểu tham dự. Theo kế hoạch từ nay đến 

cuối năm 2021 tùy theo tình hình diễn biến của dịch Covid-19 Sở Tư pháp tiếp tục 

tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho 1.000 báo cáo viên pháp luật và tuyên 

truyền viên pháp luật16; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở và 

tọa đàm cho 1.600 đại biểu là hòa giải viên ở cơ sở17. 

5. Điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện Đề án 

Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án được Sở Tư pháp lồng 

ghép các hoạt quản lý nhà nước về công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh, hoạt động 

của Hội đồng phối hợp PBGDPL, các hoạt động công tác chuyên môn của phòng, 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp quản lý, thông qua đó để hướng dẫn, 

biên soạn, cung cấp tài liệu để cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham khảo , 

sử dụng PBGDPL cho phù hợp. 

Về cơ sở vật chất và kinh phí thực hiện Đề án theo nhiệm vụ được giao của 

Sở Tư pháp được lồng ghép sử dụng chung với cơ sở vật chất hiện có và nguồn 

kinh phí từ các nguồn của chương trình, kế hoạch, đề án khác về PBGDPL được 

ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho Sở Tư pháp. 

                                                 
16 Kế hoạch số 100/KH-STP ngày 07/4/2021 của Sở Tư pháp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng PBGDPL năm 2021. 
17 Kế hoạch số 76/KH-STP ngày 19/3/2021 của Sở Tư pháp tọa đàm, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa 

giải ở cơ sở năm 2021. 
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IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Những kết quả đạt được 

Việc tổ chức thực các nhiệm vụ giao theo Đề án được Sở Tư pháp tham 

mưu, giúp UBND tỉnh và Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đưa nội dung 

vào kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn PBGDPL hàng năm gắn với nhiệm vụ 

theo Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh 

giao, trọng tâm là ban hành kế hoạch PBGDPL, Kế hoạch triển khai phổ biến các 

Luật có hiệu lực và Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật hàng năm để các cơ quan, 

đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. 

Bám sát nội dung Đề án giao Sở Tư pháp chủ trì thực hiện đúng quy định, 

trong đó tập trung vào nhiệm vụ làm tốt vai trò cơ quan quản lý nhà nước về 

PBGDPL và nhiệm vụ cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, 

thường xuyên hướng dẫn nội dung, hình thức PBGDPL; tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong PBGDPL; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng PBGDPL, hòa giải ở 

cơ sở; kiểm tra thực hiện công tác PBGDPL; biên soạn, giới thiệu, cung cấp tài liệu 

PBGDPL gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương phục vụ công tác phổ biến pháp luật.     

2. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong 

quá trình PBGDPL cho đối tượng của Đề án 

- Theo số liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị địa phương gửi về Sở Tư 

pháp tổng hợp cho thấy số người bị xử lý vi phạm hành chính giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh từ năm 2018-202018 có chiều hướng tăng hơn so 

với năm 2017 đây là khó khăn, thách thức cho cơ quan quản lý nhà nước về công 

tác PBGDPL nói chung và cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm hành 

chính nói riêng, mặc dù các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đã có nhiều 

giải pháp, cách thức, phương thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đối tượng 

của Đề án, cụ thể như: Năm 2018 tổng số đối tượng lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện 

pháp xử lý vi phạm hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn có 113 đối tượng 

(tăng 56 đối tượng so với năm 2017); trong đó, người nghiện ma túy 110 đối tượng; 

người có hành vi trộm cắp tài sản 02 đối tượng; cướp giật tài sản 01 đối tượng. 

Năm 2019 tổng số đối tượng lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm 

hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn là 146 đối tượng (tăng 33 đối tượng so 

với năm 2018); trong đó, người nghiện ma túy 146 đối tượng đối tượng. Năm 2020 

tổng số đối tượng lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn là 169 đối tượng (tăng 23 đối tượng so với năm 

2019); trong đó, người nghiện ma túy 165 đối tượng; đối tượng là người có hành vi 

trộm cắp tài sản 04 đối tượng. Nguyên nhân hạn chế, tồn tại nêu trên có nhiều 

nguyên nhân chủ quan và khách quan; về chủ quan là cơ quan có thẩm quyền và cơ 

quan phối hợp xử lý vi phạm có nơi xử lý chưa đến nơi đến chốn và chưa làm tốt 

                                                 
18 Báo cáo số 40/BC-STP ngày 04/3/2021 của Sở Tư pháp tổng kết 08 năm thực hiện Nghị định số 111/2013/NĐ-CP 

ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

(được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2016/NĐ-CP). 
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công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đối tượng và gia đình nắm vững để 

chấp hành pháp luật. Nguyên nhân khách quan là quy định pháp luật chưa hoàn 

thiện, có điều khoản quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo nên một số vụ việc vi 

phạm dẫn chiếu nhiều văn bản khác nhau rất khó áp dụng cho các địa phương. 

- Công tác PBGDPL hiện có nhiều chương trình, kế hoạch, đề án và nhiều 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, trong khi nguồn lực con người trực tiếp 

làm PBGDPL rất hạn chế, nhất là cơ quan quản lý nhà nước về PBGDPL (Sở Tư 

pháp, Phòng Tư pháp, Công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã đảm nhận nhiều việc)  

tạo áp lực không nhỏ nhất là thực hiện thêm các nhiệm vụ phổ biến pháp luật 

chuyên ngành của nhiều cơ quan, đơn vị khác do UBND tỉnh giao; ngoài việc tham 

mưu, đề xuất chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, giải pháp thực hiện, theo dõi thực 

hiện, đôn đốc, kiểm tra, thu thập tổng hợp số liệu báo cáo đánh giá công tác 

PBGDPL… với cơ quan cấp trên, đồng thời vừa tổng hợp báo cáo về PBGDPL cho 

nhiều sở, ngành theo yêu cầu hoặc đột xuất nên gặp nhiều khó khăn.  

Trên đây là báo cáo tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng 

các  biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái 

hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai 

đoạn 2018-2021” trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp báo cáo Công an tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh (Phòng Tham mưu) (b/c); 
- GĐ, các PGĐ STP (để biết); 
- Lưu: VT, VBPB&TDTHPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

 

 

 

Trần Hoàng Khâm 

 

 

 

 



Phụ lục 1 
CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

STT Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Kết quả kiểm tra, đánh giá 

Loại văn bản Số lượng Hình thức Số lần 

2018 Kế hoạch 02 Thành lập Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp 
PBGDPL tỉnh và Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp 

kiểm tra công tác PBGDPL gắn với kiểm tra phổ 
biến pháp luật cho đối tượng đặc thù theo đối tượng 
của Đề án  

01 lần 25 cơ quan, đơn vị (Hội đồng 
kiểm tra 05 đơn vị, Sở Tư pháp kiểm 

tra 20 đơn vị) 

2019 Kế hoạch 03 Nt 01 lần 28 cơ quan, đơn vị (Hội đồng 
kiểm tra 05 đơn vị, Sở Tư pháp kiểm 

tra 23 đơn vị) 
Công văn 01 

2020 Kế hoạch 03 Nt 01 lần 18 cơ quan, đơn vị (Hội đồng 
kiểm tra 05 đơn vị, Sở Tư pháp kiểm 

tra 13 đơn vị) 
Công văn 02 

2021 Kế hoạch 02 Nt Từ nay đến cuối năm 2021 kiểm tra 
01 lần 19 cơ quan, đơn vị (Hội đồng 

kiểm tra 06 đơn vị, Sở Tư pháp kiểm 
tra 13 đơn vị). 

Công văn 01 
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Phụ lục 2 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

Năm 

Tổ chức tập 

huấn, bồi 

dưỡng  cho 

chủ thể thực 

hiện Đề án 

PBGDPL 

trực tiếp 

PBGDP

L cá biệt 

(số lượt) 

Thi tìm hiểu 

pháp luật 

Số tài liệu phát  

hành miễn phí 

(bản) 

PBGDPL trên phương tiện thông tin 

đại chúng 
Số mô 

hình 

được 

xây 

dựng, 

triển 

khai 

thực 

hiện 

Hình 

thức 

khác 

(nếu 

có) Số 

cuộc 

Số 
lượt 

người 

tham 
dự 

Cuộc 

Số 
lượt 

người 

tham 
dự 

Số 

cuộc 

Số 
lượt 

người 

tham 
dự 

Sách, tài 

liệu 

Tờ 

rơi, tờ 
gấp 

Số lần 
phát 

sóng 
trên đài 

truyền 
thanh 
cơ sở 

Số lượng 
tin, bài 

được đăng 
tải, phát 

trên các 
phương tiện 
thông tin 

đại chúng 

Chuyên trang, 
chuyên mục có 

liên quan đến 
Đề án trên 

phương tiện 
thông tin đại 
chúng 

2018 05 975  03 310  1 96 560 sách 
,7.200 tờ 

tin 

50.000  180  - Thi tìm 
hiểu pháp 
luật. 
- Tổ chức 
Phiên tòa 
giả định 

 

2019 13 2.770 06 775  1 104 2.894 
sách, 

7.200 tờ 
tin 

  51 Chuyên mục 
Pháp luật và 

cuộc sống phát 
trên Đài truyền 
hình Trà Vinh 

06 kỷ 

Nt  

2020 10 3.246 06 640  1 104 500 
sách,7.200 

tờ tin, 348 
tài liệu 

14.600  55 nt Nt  

2021 03 1.700 02 530    1.800 tài 
liệu 

  296 nt Nt  

Tổng 

cộng 

31 8.691 18 2.255  3 304 27.702 64.600  582 18 kỳ   
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Phụ lục 3 
CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG  ĐÃ THIẾT LẬP CHUYÊN MỤC PBGDPL  

TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN 

 

T

T 

Tên Trang thông tin điện tử 

của cơ quan, đơn vị, địa 

phương 

Thiết lập 

chuyên mục 

PBGDPL 

trên Trang 

thông tin 

điện tử 

 

 

Đường link 

 

 

Ghi 

chú 

I Các sở, ngành tỉnh    

1 Sở Kế hoạch và Đầu tư Chuyên mục 

PBGDPL 

https://skhdt.travinh.gov.vn/1440/38639/73139/pho-bien-giao-duc-phap-luat  

2 Sở Giao thông, Vận tải Chuyên mục 

PBGDPL 

https://sgtvt.travinh.gov.vn/1439/38580/72821/pho-bien-giao-duc-phap-luat 

 

 

3 Sở Khoa học và Công nghệ Chuyên mục 

PBGDPL 

https://skhcn.travinh.gov.vn/1441/38698/70873/pho-bien-giao-duc-phap-luat 

 

 

4 Sở Nội vụ Chuyên mục 

PBGDPL 

https://snv.travinh.gov.vn/1443/38816/73128/pho-bien-giao-duc-phap-luat 

 

 

5 Sở Thông tin và Truyền thông Chuyên mục 

PBGDPL 

https://stttt.travinh.gov.vn/1446/38993/68248/pho-bien-kien-thuc 

 

 

6 Sở Tư pháp Chuyên mục 

PBGDPL 

https://pbgdpl.travinh.gov.vn/Default.aspx?sname=phapluat&sid=1487&pageid

=42852 

https://stp.travinh.gov.vn/1447/39052/68337/van-ban-pho-bien-va-theo-doi-thi-

hanh-phap-luat 

 

7 Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

Chuyên mục 

PBGDPL 

https://svhttvdl.travinh.gov.vn/1448/39111/73149/pho-bien-giao-duc-phap-luat 

 

 

8 Sở Xây dựng Chuyên mục 

PBGDPL 

https://sxd.travinh.gov.vn/1449/39170/73140/pho-bien-giao-duc-phap-luat 

 

 

9 Ban Dân tộc tỉnh Chuyên mục 

PBGDPL 

https://bandantoc.travinh.gov.vn/1452/39347/73133/pho-bien-giao-duc-phap-

luat 

 

10 Ban Quản lý Khu kinh tế Chuyên mục 

PBGDPL 

https://teza.travinh.gov.vn/1455/39524/71463/pho-bien-giao-duc-phap-luat 

 

 

https://skhdt.travinh.gov.vn/1440/38639/73139/pho-bien-giao-duc-phap-luat
https://sgtvt.travinh.gov.vn/1439/38580/72821/pho-bien-giao-duc-phap-luat
https://skhcn.travinh.gov.vn/1441/38698/70873/pho-bien-giao-duc-phap-luat
https://snv.travinh.gov.vn/1443/38816/73128/pho-bien-giao-duc-phap-luat
https://stttt.travinh.gov.vn/1446/38993/68248/pho-bien-kien-thuc
https://pbgdpl.travinh.gov.vn/Default.aspx?sname=phapluat&sid=1487&pageid=42852
https://pbgdpl.travinh.gov.vn/Default.aspx?sname=phapluat&sid=1487&pageid=42852
https://stp.travinh.gov.vn/1447/39052/68337/van-ban-pho-bien-va-theo-doi-thi-hanh-phap-luat
https://stp.travinh.gov.vn/1447/39052/68337/van-ban-pho-bien-va-theo-doi-thi-hanh-phap-luat
https://svhttvdl.travinh.gov.vn/1448/39111/73149/pho-bien-giao-duc-phap-luat
https://sxd.travinh.gov.vn/1449/39170/73140/pho-bien-giao-duc-phap-luat
https://bandantoc.travinh.gov.vn/1452/39347/73133/pho-bien-giao-duc-phap-luat
https://bandantoc.travinh.gov.vn/1452/39347/73133/pho-bien-giao-duc-phap-luat
https://teza.travinh.gov.vn/1455/39524/71463/pho-bien-giao-duc-phap-luat
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T

T 

Tên Trang thông tin điện tử 

của cơ quan, đơn vị, địa 

phương 

Thiết lập 

chuyên mục 

PBGDPL 

trên Trang 

thông tin 

điện tử 

 

 

Đường link 

 

 

Ghi 

chú 

11 Công an tỉnh Chuyên mục 

PBGDPL 

http://congan.travinh.gov.vn/ch10/td10.html 

 

 

12 Sở Y tế  Chuyên mục 

PBGDPL 

https://syt.travinh.gov.vn/1427/37989/73156/pho-bien-giao-duc-phap-luat 

 

 

13 Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

Chuyên mục 

PBGDPL 

https://snnptnt.travinh.gov.vn/1444/38875/73157/pho-bien-giao-duc-phap-luat 

 

 

II Các cơ quan, đơn vị khác    

13 Hội Nông dân tỉnh (Nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn) 

Chuyên mục 

PBGDPL 

https://tamnong.travinh.gov.vn/1460/39819/73152/pho-bien-giao-duc-phap-luat 

 

 

15 Liên hiệp các Hội khoa học và 

kỹ thuật tỉnh 

Chuyên mục 

PBGDPL 

https://lhhkhkt.travinh.gov.vn/1466/40173/71517/thong-tin-tuyen-truyen 

 

 

16 Hội Văn học Nghệ thuật Chuyên mục 
PBGDPL 

https://vhnt.travinh.gov.vn/1467/40232/72939/tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat 
 

 

17 Trường Đại Trà Vinh Chuyên mục 

PBGDPL 

http://thanhtra.tvu.edu.vn/chuyen-muc-pho-bien-gdpl-27.html  

III UBND cấp huyện    

18 UBND thành phố Trà Vinh Chuyên mục 

PBGDPL 

https://tptv.travinh.gov.vn/1429/38107/73146/pho-bien-giao-duc-phap-luat 

 

 

19 UBND thị xã Duyên Hải Chuyên mục 

PBGDPL 

https://txdh.travinh.gov.vn/1470/40413/73135/pho-bien-giao-duc-phap-luat 

 

 

20 UBND huyện Châu Thành Chuyên mục 

PBGDPL 

https://chauthanh.travinh.gov.vn/1469/40350/73137/pho-bien-giao-duc-phap-

luat 

 

21 UBND huyện Duyên Hải Chuyên mục 

PBGDPL 

https://duyenhai.travinh.gov.vn/1473/40602/72818/pho-bien-giao-duc-phap-luat 

 

 

22 UBND huyện Tiêu Cần  Chuyên mục 

PBGDPL 

https://tieucan.travinh.gov.vn/1474/40665/73130/pho-bien-giao-duc-phap-luat 

 

 

http://congan.travinh.gov.vn/ch10/td10.html
https://syt.travinh.gov.vn/1427/37989/73156/pho-bien-giao-duc-phap-luat
https://snnptnt.travinh.gov.vn/1444/38875/73157/pho-bien-giao-duc-phap-luat
https://tamnong.travinh.gov.vn/1460/39819/73152/pho-bien-giao-duc-phap-luat
https://lhhkhkt.travinh.gov.vn/1466/40173/71517/thong-tin-tuyen-truyen
https://vhnt.travinh.gov.vn/1467/40232/72939/tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat
http://thanhtra.tvu.edu.vn/chuyen-muc-pho-bien-gdpl-27.html
https://tptv.travinh.gov.vn/1429/38107/73146/pho-bien-giao-duc-phap-luat
https://txdh.travinh.gov.vn/1470/40413/73135/pho-bien-giao-duc-phap-luat
https://chauthanh.travinh.gov.vn/1469/40350/73137/pho-bien-giao-duc-phap-luat
https://chauthanh.travinh.gov.vn/1469/40350/73137/pho-bien-giao-duc-phap-luat
https://duyenhai.travinh.gov.vn/1473/40602/72818/pho-bien-giao-duc-phap-luat
https://tieucan.travinh.gov.vn/1474/40665/73130/pho-bien-giao-duc-phap-luat
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T

T 

Tên Trang thông tin điện tử 

của cơ quan, đơn vị, địa 

phương 

Thiết lập 

chuyên mục 

PBGDPL 

trên Trang 

thông tin 

điện tử 

 

 

Đường link 

 

 

Ghi 

chú 

23 UBND huyện Cầu Kè Chuyên mục 

PBGDPL 

https://cauke.travinh.gov.vn/1475/40728/72029/pho-bien-phap-luat 

 

 

24 UBND huyện Trà Cú Chuyên mục 

PBGDPL 

https://tracu.travinh.gov.vn/1476/40791/70606/pho-bien-giao-duc-phap-luat 

 

 

25 UBND huyện Cầu Ngang Chuyên mục 

PBGDPL 

https://caungang.travinh.gov.vn/1471/40476/73138/pho-bien-giao-duc-phap-luat 

 

 

26 UBND huyện Càng Long Chuyên mục 

PBGDPL 

https://canglong.travinh.gov.vn/1472/40539/73154/pho-bien-giao-duc-phap-luat 

 

 

 

https://cauke.travinh.gov.vn/1475/40728/72029/pho-bien-phap-luat
https://tracu.travinh.gov.vn/1476/40791/70606/pho-bien-giao-duc-phap-luat
https://caungang.travinh.gov.vn/1471/40476/73138/pho-bien-giao-duc-phap-luat
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