UBND TỈNH TRÀ VINH
SỞ TƯ PHÁP
Số: 178 /BC-STP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trà Vinh, ngày 25 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO
Tổng kết triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”
trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Kính gửi:
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh,
Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.
Thực hiện Công văn số 1028/BTP-PBGDPL ngày 08/4/2021 của Bộ Tư
pháp hướng dẫn một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL)
năm 2021; Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 17/9/2019 của Ủy ban nhân dân
(UBND) tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 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 (sau đây gọi
là Đề án).
Sở Tư pháp báo cáo tổng kết thực hiện Đề án giai đoạn 2019 - 2021 trên
địa bàn tỉnh như sau:
Phần I
KẾT QUẢ 03 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, QUÁN TRIỆT, KIỂM TRA
VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án
Sau khi Đề án được phê duyệt và có hiệu lực thi hành kể từ ngày
26/4/2019, theo kế hoạch của Bộ Tư pháp và các các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
triển khai thực hiện Đề án, Sở Tư pháp phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan
xây dựng văn bản, kế hoạch tham mưu, giúp UBND tỉnh ban hành kịp thời, đầy đủ
các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, cụ
thể:
- Công văn số 825/VP-NC ngày 09/5/2019 của Văn phòng UBND tỉnh
thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối
hợp các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Đề án.
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- Công văn số 2579/UBND-CNXD ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh giao
Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Công
văn 2500/BTP-PBGDPL ngày 08/7/2019 của Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện
Đề án.
- Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh triển khai
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.
- Công văn số 4917/UBND-CNXD ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh giao
Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện
Công văn số 5015/BTP-PBGDPL ngày 18/12/2019 của Bộ Tư pháp triển khai thực
hiện Đề án.
- Công văn số 827/UBND-THNV ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh chỉ đạo
các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện tổ chức rà soát, cập nhật, đăng tải
thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ban,
ngành tỉnh, địa phương.
- Công văn số 2649/UBND-CNXD ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh chỉ đạo
về việc khẩn trương cập nhật thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử thành
phần.
- Công văn số 2336/UBND-CNXD ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh chỉ đạo
các cơ quan, đơn vị, địa phương cập nhật nội dung thông tin trên Cổng/Trang
thông tin điện tử thành phần theo quy định Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày
13/6/2011 của Chính phủ.
- Quyết định số 3091/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh
phê duyệt Đề cương và Dự toán chi tiết xây dựng Trang thông tin điện tử PBGDPL
trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh.
- Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của Chủ tịch UBND
tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đề cương và dự toán chi tiết
xây dựng Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng thông tin
điện tử tỉnh Trà Vinh.
- Công văn số 793/STP-VBPB&TDTHPL ngày 10/6/2019 của Sở Tư pháp
triển khai Quyết định số 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 phổ
biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”.
- Công văn số 2228/STP-VBPB&TDTHPL ngày 27/11/2020 của Sở Tư
pháp gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện khảo sát thực
trạng, nhu cầu, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.
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- Kế hoạch số 109/KH-STP ngày 19/4/2021 của Sở Tư pháp về tiếp tục
thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác
PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh năm 2021.
- Công văn số 429/STP-VBPB&TDTHPL ngày 23/4/2021 của Sở Tư pháp
hướng dẫn thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công
tác PBGDPL giai đoạn 2019- 2021” trên địa bàn tỉnh năm 2021 và tổng kết Đề án
giai đoạn 2019-2021.
2. Công tác kiểm tra thực hiện Đề án
Lồng ghép kiểm tra công tác PBGDPL hàng năm, Sở Tư pháp tham mưu
Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động và Quyết
định thành lập Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh kiểm tra công
tác PBGDPL gắn với kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án tại 10 cơ quan, đơn
vị, địa phương1, qua kiểm tra kịp thời hướng dẫn và đôn đốc thực hiện tốt các
nhiệm vụ theo Đề án2. Tiếp tục trong năm 2021, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh
sẽ tiến hành kiểm tra 06 đơn vị gồm: Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Lao động,
Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân
dân huyện Châu Thành; Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú; Ủy ban nhân dân huyện
Duyên Hải theo 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.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ
ÁN
1. Xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả Trang
thông tin điện tử PBGDPL của sở, ngành, đoàn thể, địa phương
Thực hiện các nhiệm của Đề án và Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
của UBND tỉnh nhất là Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 17/9/2019 của UBND
tỉnh triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp
chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện quy trình, thủ tục
lựa chọn nhà thầu theo quy định pháp luật, xây dựng hoàn thành và vận hành
Trang thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử tỉnh đảm bảo đúng
theo cấu trúc, các nhóm thông tin theo hướng dẫn tại Công văn số 5015/BTPPBGDPL ngày 18/12/2019 của Bộ Tư pháp về triển khai Quyết định số 471/QĐTTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; tổng nguồn vốn ngân sách nhà
nước cấp để xây dựng Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh là 550 triệu đồng.
Hiện Trang thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử tỉnh do Sở Tư
theo Quyết định số 32/QĐ-HĐPH ngày 15/10/2019 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh thành lập Đoàn
kiểm tra và Kế hoạch số 1512/KH-HĐPH ngày 18/10/2019 của Đoàn kiểm tra Hội đồng; Quyết định số 09/QĐHĐPH ngày 22/01/2020 ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng; Quyết định số 07/QĐ-HĐPH ngày 18/5/2020
của Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra của Hội đồng năm 2020.
2
Năm 2019 kiểm tra 05 cơ quan, đơn vị gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Nông dân tỉnh, UBND thành phố
Trà Vinh, UBND huyện Cầu Kè, UBND thị xã Duyên Hải. Năm 2020 kiểm tra 05 đơn vị gồm TAND tỉnh, VKSND
tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Càng Long và UBND huyện Tiểu Cần.
1
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pháp quản lý, thường xuyên cập nhật và đăng tải thông tin, tài liệu phục vụ tốt nhu
cầu tra cứu thông tin pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.
Riêng đối với các Trang thông tin điện tử thành phần của các sở, ban,
ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện (sau đây gọi là các cơ quan, đơn vị, địa
phương) thuộc Cổng thông tin điện tử của tỉnh qua triển khai thực hiện Đề án hiện
nay đã được nâng cấp, tổng số có 26 cơ quan, đơn vị, địa phương đã thiết lập xong
chuyên mục PBGDPL trên Trang thông tin điện tử thành phần (đính kèm mục I
của Phụ lục 3) để cập nhật, đăng tải tài liệu, văn bản pháp luật, thông tin pháp luật
và hoạt động PBGDPL của cơ quan, đơn vị, địa phương, phục vụ nhu cầu khai
thác, sử dụng của cá nhân và tổ chức, 16 cơ quan, đơn vị chưa thiết lập chuyên mục
PBGDPL trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị theo yêu cầu của Đề án
và Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện
Đề án (đính kèm mục II của Phụ lục 3).
2. Xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm PBGDPL
để đăng tải trên Trang hoặc Chuyên mục PBGDPL
Cổng thông tin điện tử tỉnh tổng số 42 Trang thông tin điện tử thành phần
gồm: 20 Trang thông tin điện tử của sở, ban, ngành tỉnh; 13 Trang thông tin điện
tử tổ chức đoàn thể - tổ chức chính trị xã hội; 09 Trang thông tin điện tử của
UBND cấp huyện). Trong đó có 16 Trang thông tin điện tử chưa thiết lập chuyên
mục PBGDPL như đã nêu trên. Trang thông tin điện tử thành phần đã thiết lập
chuyên mục PBGDPL ở cơ quan, đơn vị, địa phương đăng tải nhiều tin, bài, tài
liệu, hoạt động tuyên truyền, PBGDPL phong phú, đa dạng thu hút nhiều người
xem và truy cập thông tin.
Đối với Trang thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử tỉnh
sau khi được xây dựng, thường xuyên đăng tải, cập nhật, kết nối, chia sẻ thông tin
PBGDPL chính thống trên môi trường mạng; giới thiệu các văn bản quy phạm
pháp luật mới ban hành của Trung ương và địa phương; văn bản chỉ đạo, hướng
dẫn về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận
pháp luật; hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL, báo cáo viên pháp luật,
tuyên truyền viên pháp luật; báo cáo, thống kê về công tác PBGDPL; thi trực tuyến
tìm hiểu pháp luật; cập nhật các tài liệu PBGDPL, video PBGDPL…
Giai đoạn 2019-2021, nhìn chung các cơ quan, đơn vị, địa phương có quan
tâm chỉ đạo thực hiện tốt 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
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.
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3. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL khác trên mạng xã hội, các
diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng
lưới thông tin cơ sở
Ngoài việc phổ biến pháp luật bằng hình thức đăng tải tài liệu, thông tin,
văn bản trên Cổng/Trang/Chuyên mục PBGDPL của các cơ quan, đơn vị, địa
phương trên địa bàn tỉnh; nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương linh động, sáng tạo
ứng dụng các trang mạng xã hội để thiết lập xây dựng các trang như Zalo,
Facebook, Fanpage, Youtube3... để tuyên truyền, phổ biến pháp luật của ngành,
lĩnh vực, địa phương.
Cấp huyện và cấp xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên hệ
thống Đài Tuyền thanh, Trạm Truyền thanh và cụm loa Truyền thanh ở cơ sở (các
ấp, khóm) được các địa phương quan tâm và tăng cường. Tỉnh có 09/09 huyện, thị
xã, thành phố có Đài truyền Truyền thanh; 106/106 đơn vị cấp xã đều có Trạm
Truyền thanh; 756 ấp, khóm bố trí tổng số 1.750 cụm loa không dây (bình quân
mỗi ấp, khóm bố trí từ 02 cụm loa trở lên) 4 hoạt động thường xuyên, liên tục để
tiếp âm phát thanh, phát sóng theo hệ thống từ Đài 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 sóng bình quân 02 lần/tuần, mỗi lần phát
thanh từ 10-15 phút (buổi sáng và buổi chiều).
4. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công
tác PBGDPL
Sở Tư pháp pháp phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền
thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng về
ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL cho 100 cán bộ, công chức
quản trị mạng, đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và cấp huyện làm công tác
phổ biến pháp luật5.
III. ĐÁNH GIÁ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
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 liên hệ công tác và 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”; Đài Phát thanh và Truyền
hình Trà Vinh ứng dụng Youtube để thông tin tuyên truyền; Ứng dụng Zalo gồm Cổng thông tin điện tử tỉnh 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, Thanh tra tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thiết lập 157 nhóm Zalo…. Ứng dụng Trang Facebook gồm:
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 xây dựng 18 nhóm Facebook …
4
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.
5
Theo Giấy mời số 17/GM-STP ngày 29/3/2021 của Sở Tư pháp tập huấn, bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác PBGDPL năm 2021.
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1. Hiệu quả tác động của Đề án; cơ chế phối hợp, lồng ghép thực hiện
Đề án; mức độ, tỷ lệ hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra của Đề
án tại địa phương
Việc triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh có hiệu quả tác động tích
cực đến nhận thức của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; nhìn
chung, các Trang thông tin điện tử thành phần thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh
đều được nâng cấp, xây dựng chuyên mục PBGDPL, coi việc phổ biến pháp luật
trên môi trường mạng là thường xuyên mang lại hiệu quả, tin, bài viết ngắn gọn
thu hút nhiều người xem, từ đó nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin kịp thời cập nhật, đăng tải thông tin, tài liệu pháp luật
phục vụ tốt nhu cầu tìm hiểu pháp luật, tra cứu thông tin pháp luật của cán bộ,
công chức và người dân trên môi trường mạng.
Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện Đề án
theo Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh đã phối hợp đồng
bộ, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch đề ra, trong đó Sở Tư pháp chủ
trì, phối hợp Sở Tài chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và
Truyền thông vận hành các thủ tục lập dự toán kinh phí, xây dựng đề cương, kế
hoạch, quyết định trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện các quy trình,
thủ tục lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng pháp luật, xây dựng hoàn thành Trang
thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, xây dựng phần mềm
thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật phục vụ các cuộc thi và vận hành có hiệu quả,
phục vụ tốt nhu cầu tra cứu thông tin của cá nhân và tổ chức.
Các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Đề án được cụ thể hóa trong Kế hoạch số
73/KH-UBND của UBND tỉnh, tính đến thời điểm báo cáo đã hoàn thành tốt các
mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của Kế hoạch đề ra trên địa bàn tỉnh.
2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân
Mặt dù đạt được kết quả bước đầu triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường
ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021”
nhưng vẫn còn những tồn tại, hạn chế như sau:
- Chuyên mục PBGDPL được thiết lập trên Trang thông tin điện tử của cơ
quan, đơn vị, địa phương có một số chuyên mục PBGDPL cập nhật, đăng tải tin,
bài, đưa thông tin phổ biến pháp luật chưa nhiều6.
- Một số cơ quan, đơn vị chưa thiết lập chuyên mục PBGDPL theo yêu cầu
của Đề án (cụ thể là Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh)

Gồm có Sở Nội vụ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
huyện Càng Long, huyện Cầu Ngang, huyện Cầu Kè, huyện Tiêu Cần.

6
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để cập nhật, đăng tải tài liệu, tin bài, thông tin pháp luật tuyên truyền theo trách
nhiệm và phạm vi quản quản lý7.
- Một số chuyên mục PBGDPL của cơ quan, đơn vị đăng tải thông tin chủ
yếu là văn bản; số lượng tin, bài, hình ảnh, video hoạt động PBGDPL còn hạn chế.
Nguyên nhân tồn tại, hạn chế về chủ quan là do cán bộ, công chức phụ
trách công tác PBGDPL tham mưu chưa kịp thời cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ
đạo triển khai thực hiện. Nguyên nhân khách quan là cơ sở vật chất, kinh phí phân
bổ cho hoạt động đưa tin, đăng tải lên chuyên mục PBGDPL còn hạn chế.
3. Bài học kinh nghiệm
- Cơ quan quản lý nhà nước về PBGDPL nói chung và Thủ trưởng cơ
quan, đơn vị, địa phương nói riêng có quan tâm lãnh đạo và thường xuyên theo
dõi, kiểm tra, đốc đốc, hướng dẫn thực hiện Đề án sẽ phát huy tác dụng trong việc
tăng cường ứng dụng có hiệu quả công tác PBGDPL trên môi trường mạng nhất là
cập nhật, đăng tải thông tin pháp luật, tài liệu pháp luật kịp thời, đầy đủ theo trách
nhiệm, phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực, địa phương.
- Bố trí cán bộ, công chức phụ trách công tác PBGDPL có trình độ, kiến
thức thông thạo tin học, thường xuyên cập nhật, đăng tải tin, bài, thông tin pháp
luật trên môi trường mạng sẽ tham mưu, giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị đó thực
hiện tốt nhiệm vụ phổ biến pháp luật trên môi trường mạng.
- Việc lập dự toán kinh phí đảm bảo cho hoạt động, phân công nhiệm vụ
cụ thể thành viên Ban biên tập, quản trị sẽ cập nhật, đăng tải kịp thời thông tin
pháp luật lên môi trường mạng.
- Cơ quan, đơn vị, địa phương nào quan tâm cử cán bộ, công chức phụ
trách quản trị mạng, làm công tác PBGDPL tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi
dưỡng về ứng dụng công nghệ thông tin do cơ quan quản lý nhà nước về PBGDPL
tập huấn thì cơ quan, đơn vị đó thực hiện tốt việc ứng dụng có hiệu quả công nghệ
thông tin trong PBGDPL.
Phần II
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP
ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC
PBGDPL THỜI GIAN TỚI
I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Tiếp tục duy trì, vận hành, nâng cấp và đổi mới Trang thông tin điện tử
PBGDPL tỉnh8, hoàn thiện phần mềm thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật phục vụ tốt
Gồm có Sở Công Thương, Sở Tài chính, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, TAND tỉnh, VKSND
tỉnh, , Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo,
Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh.
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các cuộc thi trên địa bàn tỉnh; thường xuyên hướng dẫn, tập huấn cán bộ, công
chức quản trị mạng, làm công tác PBGDPL về ứng dụng công nghệ thông tin để
thường xuyên đăng tải, cập nhật, chia sẻ thông tin pháp luật trên chuyên mục
PBGDPL của Trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị, địa phương phục vụ tốt nhu
cầu tìm hiểu, tra cứu thông tin pháp luật của cá nhân và tổ chức.
2. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ "Chuyển đổi số Ngành Tư pháp đến
năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo kế hoạch của Bộ Tư pháp ban hành kèm
theo Quyết định số 983/QĐ-BTP ngày 10/6/2021; kết nối, chia sẻ Tủ sách pháp
luật điện tử quốc gia phục vụ công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.
3. Tiếp tục triển khai, hướng dẫn cơ quan, đơn vị, địa phương tích hợp
thông tin, thu thập các tài liệu, ấn phẩm PBGDPL, đề cương giới thiệu văn bản
pháp luật mới, tờ gấp, tiểu phẩm pháp luật, hỏi đáp pháp luật,.. đăng tải, cập nhật
trên Trang/Chuyên mục PBGDPL của cơ quan, đơn vị, địa phương.
4. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các kênh Đài Phát
thanh và Truyền hình Trà Vinh, hệ thống Đài/Trạm/loa truyền thanh ở cơ sở, kết
nối và tương tác với các tin, bài, video PBGDPL phát trên sóng truyền hình, truyền
thanh và mạng lưới thông tin cơ sở kịp thời, linh động và đa dạng.
5. Tiếp tục tăng cường ứng dụng các trang mạng xã hội như Zalo,
Facebook, Fanpage, Youtube, Internet…để đăng tải đưa tin, kết nối, chia sẻ thông
tin pháp luật, thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật, phản ánh, kiến nghị, tố giác, phòng
chống tội phạm…
II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Về bố trí, phân bổ kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ ứng dụng công
nghệ thông tin trong công tác PBGDPL
Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo cán bộ, công
chức quản trị mạng Trang thông tin điện tử chủ trì, phối hợp bộ phận có liên quan
lập dự toán kinh phí hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo hoạt
động Trang thông tin điện tử; trong đó chú trọng dự toán kinh phí việc chi nhuận
bút, thù lao cho tác giả, Ban biên tập, chi mua sắm thiết bị máy ảnh, máy scan,..
phục vụ việc cập nhật, đăng tải thông tin tài liệu kịp thời trên Chuyên mục
PBGDPL của Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương hiệu quả,
thiết thực.
Khuyến khích nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác từ các khoản hỗ trợ,
tài trợ của tổ chức, cá nhân phục vụ tốt cho việc ứng dụng công nghệ thông tin để
phổ biến pháp luật.

Theo Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt
động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Trà
Vinh năm 2021.
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2. Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các trang mạng
xã hội trong PBGDPL
Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn
tiếp tục duy trì và vận hành có hiệu quả các chuyên mục PBGDPL đã được thiết
lập trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đăng tải
thông tin thường xuyên9; tiếp tục chỉ đạo cán bộ, công chức phụ trách thường
xuyên theo dõi, cập nhật, tích hợp, đăng tải thông tin, tài liệu, văn bản pháp luật
trên chuyên mục PBGDPL của Trang thông tin điện tử theo trách nhiệm, phạm vi
quản lý nhằm phục vụ tốt nhu cầu tra cứu thông tin, tìm hiểu pháp luật của người
dân.
Đối với cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thiết lập chuyên mục PBGDPL
trên Trang thông tin điện tử10, sớm hoàn thành việc thiết lập chuyên mục PBGDPL
để đảm bảo tính thống nhất theo Đề án, tính đồng bộ trên địa bàn tỉnh nhằm chia
sẻ, kết nối thông tin pháp luật trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh tạo điều
kiện thuận lợi và phục vụ tốt nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân.
Tiếp tục duy trì hoặc thiết lập mới các trang mạng xã hội do các cơ quan,
đơn vị, địa phương đã thiết lập như Zalo, Facebook, Fanpage, Youtube,..để chia sẻ,
kết nối nhiều thông tin chính thống, có giá trị, phổ biến pháp luật rộng rãi đến
người dân, phòng, chống tội phạm và tố giác tội phạm…
Trên đây là báo cáo tổng kết Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Trà
Vinh. Sở Tư pháp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp./.
Nơi nhận:
- Như trên (b/c);
- Vụ PBGDPL-BTP (b/c);
- Cục Công tác phía Nam - BTP (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- GĐ, các PGĐ STP (để biết);
- Các đơn vị thuộc STP;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VBPB&TDTHPL.

GIÁM ĐỐC

Lâm Sáng Tươi

Sở Nội vụ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện
Càng Long, huyện Cầu Ngang, huyện Cầu Kè, huyện Tiêu Cần.
10
Sở Công Thương, Sở Tài chính, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh,
Thanh tra tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục
Thi hành án Dân sự tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Công ty
TNHH một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh.
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Phụ lục 1
CÁC VĂN BẢN BAN HÀNH HƯỚNG DẪN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN11
(Đính kèm theo Báo cáo số 178/BC-STP ngày 25 /6/2021 của Sở Tư pháp)
Năm Văn
bản Xây dựng, thiết lập Cổng/Trang thông tin điện tử PBGDPL
Mô hình ứng dụng công
hướng dẫn
nghệ thông tin trong
chỉ đạo
PBGDPL hiệu quả
Loại
văn bản

Số
lượng

Kế
hoạch
Công
văn

01

Quyết
định
Công
văn

02

Kế
hoạch

01

Công
văn

01

2019

2020

2021

11

04

04

Cổng TTĐT
PBGDPL

Trang
thông tin
điện tử
PBGDPL

Chuyên mục
PBGDPL
trên Cổng
thông tin
điện tử tỉnh

Đường link

Số bài viết, tin bài đăng
tải trên Cổng/Trang/
Chuyên mục PBGDPL

https://www.travinh.g
ov.vn/1426/37930/725
52/tuyen-truyen-phobien-phap-luat

4.930

Chuyên
mục
PBGDPL

Chuyên mục
PBGDPL
trên Cổng
thông tin
điện tử tỉnh

Trang
thông tin
điện tử
PBGDPL
tỉnh

https://pbgdpl.travinh.
gov.vn/Default.aspx?s
name=phapluat&sid=
1487&pageid=42852

1.503.839

-Đưa tin, bài, tài liệu, văn bản
trên Cổng/Trang/Chuyên mục
PBGDPL.
-Thi trực tuyến tìm hiểu pháp
luật trên mạng.
- Tuyên truyền, phổ biến hệ
thống Đài/Trạm/loa truyền thanh
cơ sở.
nt

Chuyên mục
PBGDPL
trên Cổng
thông tin
điện tử tỉnh

Trang
thông tin
điện tử
PBGDPL
tỉnh

https://pbgdpl.travinh.
gov.vn/Default.aspx?s
name=phapluat&sid=
1487&pageid=42852

1.518

nt

Văn bản do UBND tỉnh ban hành và Sở Tư pháp ban hành triển khai thực hiện Đề án.
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Năm

Phụ lục 2
KINH PHÍ CHO VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
(Đính kèm theo Báo cáo số 178 /BC-STP ngày 25 /6/2021 của Sở Tư pháp)
Kinh phí thực hiện Đề án
Từ nguồn ngân sách Nhà nước
Cấp tỉnh
Cấp huyện

2019

19.595.000 đồng, trong đó: Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn 8.595.000 đồng; Sở Tư pháp
11.000.000 đồng12. Các cơ quan, đơn vị còn lại
không phân bổ kinh phí*.

2020

132.230.000 đồng, trong đó: Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn 87.230.000 đồng; Sở Tư pháp
550.000.000 đồng13. Các cơ quan, đơn vị còn lại
không phân bổ kinh phí*.

2021

271.584.000 đồng, trong đó: Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn 41.284.000 đồng; Sở Tư pháp
230.300.000 đồng (gồm 148.000.000 Chi các khoản
thù lao, nhuận bút đăng tải tin, bài; 82.300.000 chi
mua phần mềm thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên
Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh). Các cơ quan,
đơn vị còn lại không phân bổ kinh phí*.

Từ các nguồn khác
Cấp tỉnh
Cấp
huyện
Huyện Càng Long: 360 triệu đồng; 03 Không có Không có
huyện Duyên Hải, Châu Thành thành Phố
Trà Vinh không phân bổ kinh phí; 05
huyện Cầu Ngang, Trà Cú, Tiểu Cần, Cầu
Kè, thị xã Duyên Hải không báo cáo.
Càng Long 360 triệu đồng; 03 huyện Không có Không có
Duyên Hải, Châu Thành, thành Phố Trà
Vinh không phân bổ kinh phí; 05 huyện
Cầu Ngang, Trà Cú, Tiểu Cần, Cầu Kè,
thị xã Duyên Hải không báo cáo.
380.710.000 đồng14; 02 huyện Duyên Không có Không có
Hải, thành Phố Trà Vinh không phân bổ
kinh phí; 05 huyện Cầu Ngang, Trà Cú,
Tiểu Cần, Cầu Kè, thị xã Duyên Hải
không báo cáo.

Ngân sách cấp tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án, tập huấn, bồi dưỡng cho báo cáo viên pháp luật tỉnh, huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã tổng số 225 đại biểu.
Ngân sách cấp Sở Tư pháp xây dựng dựng Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.
14
Gồm UBND huyện Càng Long 378 triệu đồng; UBND huyện Châu Thành 2.710.000 đồng.
*Theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương không phân bổ kinh phí riêng thực hiện Đề án gồm: Ban Dân tộc tỉnh; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Công an tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Kế
hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý Khu kinh tế; Sở thông tin và Truyền thông; TAND tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Công Thương; Cục Thi hành án Dân sự tỉnh;
Sở Giao thông vận tải;Trường Đại học Trà Vinh; Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Trà Vinh;
12
13
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Phụ lục 3
I. CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ THIẾT LẬP CHUYÊN MỤC PBGDPL TRÊN TRANG THÔNG
TIN ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN
Số
T
T

Tên Trang thông tin
điện tử của cơ quan,
đơn vị, địa phương

I
1

Các sở, ngành tỉnh
Sở Kế hoạch và Đầu tư

2
3
4
5
6

Thiết lập
chuyên mục
PBGDPL
trên Trang
thông tin
điện tử

Chuyên mục
PBGDPL
Sở Giao thông, Vận tải Chuyên mục
PBGDPL
Sở Khoa học và Công Chuyên mục
nghệ
PBGDPL
Sở Nội vụ
Chuyên mục
PBGDPL
Sở Thông tin và Chuyên mục
Truyền thông
PBGDPL
Sở Tư pháp
Chuyên mục
PBGDPL

Đường link

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://stp.travinh.gov.vn/1447/39052/68337/van-ban-pho-bien-va-theo-doi-thi-hanhphap-luat
7 Sở Văn hóa, Thể thao Chuyên mục https://svhttvdl.travinh.gov.vn/1448/39111/73149/pho-bien-giao-duc-phap-luat
và Du lịch
PBGDPL
8 Sở Xây dựng
Chuyên mục https://sxd.travinh.gov.vn/1449/39170/73140/pho-bien-giao-duc-phap-luat
PBGDPL
9 Ban Dân tộc tỉnh
Chuyên mục https://bandantoc.travinh.gov.vn/1452/39347/73133/pho-bien-giao-duc-phap-luat
PBGDPL
10 Ban Quản lý Khu kinh Chuyên mục https://teza.travinh.gov.vn/1455/39524/71463/pho-bien-giao-duc-phap-luat
tế
PBGDPL

Ghi
chú
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Số
T
T
11
12
13
II
13

15
16
17
III
18
19
20
21

Thiết lập
chuyên mục
Tên Trang thông tin
PBGDPL
điện tử của cơ quan,
trên Trang
đơn vị, địa phương
Đường link
thông tin
điện tử
Công an tỉnh
Chuyên mục http://congan.travinh.gov.vn/ch10/td10.html
PBGDPL
Sở Y tế
Chuyên mục https://syt.travinh.gov.vn/1427/37989/73156/pho-bien-giao-duc-phap-luat
PBGDPL
Sở Nông nghiệp và Chuyên mục https://snnptnt.travinh.gov.vn/1444/38875/73157/pho-bien-giao-duc-phap-luat
Phát triển nông thôn
PBGDPL
Các cơ quan, đơn vị
khác
Hội Nông dân tỉnh Chuyên mục https://tamnong.travinh.gov.vn/1460/39819/73152/pho-bien-giao-duc-phap-luat
(Nông nghiệp, nông
PBGDPL
dân, nông thôn)
Liên hiệp các Hội khoa Chuyên mục https://lhhkhkt.travinh.gov.vn/1466/40173/71517/thong-tin-tuyen-truyen
học và kỹ thuật tỉnh
PBGDPL
Hội Văn học Nghệ Chuyên mục https://vhnt.travinh.gov.vn/1467/40232/72939/tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat
thuật
PBGDPL
Trường Đại Trà Vinh
Chuyên mục http://thanhtra.tvu.edu.vn/chuyen-muc-pho-bien-gdpl-27.html
PBGDPL
UBND cấp huyện
UBND thành phố Trà Chuyên mục https://tptv.travinh.gov.vn/1429/38107/73146/pho-bien-giao-duc-phap-luat
Vinh
PBGDPL
UBND thị xã Duyên Chuyên mục https://txdh.travinh.gov.vn/1470/40413/73135/pho-bien-giao-duc-phap-luat
Hải
PBGDPL
UBND huyện Châu Chuyên mục https://chauthanh.travinh.gov.vn/1469/40350/73137/pho-bien-giao-duc-phap-luat
Thành
PBGDPL
UBND huyện Duyên Chuyên mục https://duyenhai.travinh.gov.vn/1473/40602/72818/pho-bien-giao-duc-phap-luat

Ghi
chú

14

Số
T
T

Tên Trang thông tin
điện tử của cơ quan,
đơn vị, địa phương
Hải

Thiết lập
chuyên mục
PBGDPL
trên Trang
thông tin
điện tử
PBGDPL

22 UBND huyện Tiêu Cần Chuyên mục
PBGDPL
23 UBND huyện Cầu Kè
Chuyên mục
PBGDPL
24 UBND huyện Trà Cú
Chuyên mục
PBGDPL
25 UBND huyện Cầu Chuyên mục
Ngang
PBGDPL
26 UBND huyện Càng Chuyên mục
Long
PBGDPL

Đường link

Ghi
chú

https://tieucan.travinh.gov.vn/1474/40665/73130/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
https://canglong.travinh.gov.vn/1472/40539/73154/pho-bien-giao-duc-phap-luat

II. CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG CHƯA THIẾT LẬP CHUYÊN MỤC PBGDPL TRÂN TRANG THÔNG TIN
ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN
Chưa thiết lập
chuyên
mục
Số Tên Trang thông tin điện Tên chuyên mục hiện
PBGDPL trên
T
tử của cơ quan, đơn vị,
có trên Trang điện tử
Trang thông tin
T
địa phương
của cơ quan
Đường link
điện tử của cơ
quan
I Các sở, ngành tỉnh
1 Văn phòng UBND tỉnh
Chuyên mục tin hoạt https://vpub.travinh.gov.vn/1451/39288/71150/tin-hoatChưa thiết lập
động của Văn phòng dong-cua-van-phong-ubnd
chuyên
mục
UBND tỉnh
PBGDPL
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Số
T
T

Tên Trang thông tin điện
tử của cơ quan, đơn vị,
địa phương

2

Sở Công Thương

3

Sở Tài chính

4

Văn phòng HĐND tỉnh

5
6
7
8

Tên chuyên mục hiện
có trên Trang điện tử
của cơ quan

Đường link

Chuyên mục văn bản
pháp luật
Chuyên mục thông tin
chính sách pháp luật

https://sct.travinh.gov.vn/1438/38521/70700/van-ban-phapluat
https://stc.travinh.gov.vn/1445/38934/72829/thong-tinchinh-sach-phap-luat/

Chuyên mục văn bản
pháp luật
Thanh tra tỉnh
Chuyên mục thông tin
chính sách pháp luật
Sở Lao động, Thương binh Chuyên mục thông tin
và Xã hội
tuyên truyền pháp luật
Sở Giáo dục và Đào tạo
Chuyên mục chính sách
pháp luật

nt
nt
nt
nt
nt

Sở Tài nguyên và Môi Chuyên mục văn bản http://tnmttravinh.gov.vn/nhom-vb/van-ban-quy-phamtrường
pháp luật
phap-luat

nt

Tòa án nhân dân tỉnh

nt

- Chuyên mục tin tức xét
xử.
- Chuyên mục công bố
bản án, quyết định
10 Viện kiểm sát nhân dân Chuyên mục hỏi đáp
tỉnh
pháp luật
9

https://hdnd.travinh.gov.vn/1450/39229/71081/van-banphap-luat
https://thanhtra.travinh.gov.vn/1454/39465/72809/thong-tinchinh-sach-phap-luat
https://sldtbvxh.travinh.gov.vn/1442/38757/72839/thongtin-tuyen-truyen-phap-luat
http://sgdtravinh.edu.vn/chinh-sach-phap-luat

Chưa thiết lập
chuyên
mục
PBGDPL trên
Trang thông tin
điện tử của cơ
quan
nt

https://travinh.toaan.gov.vn/webcenter/portal/travinh/tintuc?
mucHienThi=1001595
http://congbobanan.toaan.gov.vn/0tat1cvn/ban-an-quyetdinh
https://www.vksndtc.gov.vn/hoi-dap.html

11 Cục Thi hành án Dân sự - Chuyên mục tờ gấp.
https://thads.moj.gov.vn/travinh/Pages/Trang-chu.aspx
tỉnh
- Chuyên mục hỏi đáp https://thads.moj.gov.vn/noidung/tintuc/Pages/to-gap.aspx
pháp luật
https://thads.moj.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hdpl.aspx

nt
nt
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Số
T
T

Tên Trang thông tin điện
tử của cơ quan, đơn vị,
địa phương

II Các cơ quan, đơn vị khác
12 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

13 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh
14 Tỉnh đoàn
15 Hiệp hội doanh nghiệp Trà
Vinh
16 Công ty TNHH một thành
viên Xổ số kiến thiết tỉnh
Trà Vinh

Tên chuyên mục hiện
có trên Trang điện tử
của cơ quan

Chuyên mục đưa nghị
quyết vào cuộc sống;
chuyên
mục
tuyên
truyền biển đảo

Đường link

Chưa thiết lập
chuyên
mục
PBGDPL trên
Trang thông tin
điện tử của cơ
quan

https://tuyengiao.travinh.gov.vn/1458/39701/73174/duaChưa thiết lập
nghi-quyet-vao-cuoc-song
chuyên
mục
https://tuyengiao.travinh.gov.vn/1458/39701/70725/tuyenPBGDPL
truyen-bien-dao
https://mttq.travinh.gov.vn/Default.aspx?sid=1453&pageid=
nt
39407
https://tinhdoantravinh.vn/
nt
Chuyên mục văn bản https://hhdntv.travinh.gov.vn/1459/39760/71196/van-bannt
quy phạm pháp luật
qppl
Chuyên mục văn bản
http://xosotravinh.vn/van-ban-phap-luat
nt
pháp luật

