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Kính gửi:  

- Trưởng phòng Tư pháp; 

- Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện. 

 

Căn cứ Công văn số 42/HĐPH ngày 30/5/2022 của Thường trực Hội đồng 
phối hợp PBGDPL tỉnh Trà Vinh về việc cập nhật, đồng bộ thông tin trên Trang 

thông tin điện tử PBGDPL tỉnh của Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:  

1. Giao Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với  
Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao và Trưởng phòng Tư pháp: 

- Tổ chức rà soát nội dung của Trang thông tin điện tử huyện: 

Trường hợp Trang thông tin điện tử huyện đã có Chuyên mục PBGDPL 
được xây dựng theo Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 17/9/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về 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 thì tiến hành 
nâng cấp đảm bảo cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu, ấn phẩm PBGDPL của 

địa phương đăng tải kịp thời, đầy đủ, chính xác trên Chuyên mục PBGDPL của 
Trang thông tin điện tử huyện, nhằm cung cấp thông tin, phục vụ nhu cầu tra cứu, 

tìm hiểu, học tập pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh 
nghiệp. 

Trường hợp chưa thiết lập, vận hành Chuyên mục PBGDPL trên Trang 
thông tin điện tử huyện, thì sớm thiết lập và vận hành Chuyên mục PBGDPL trên 
Trang thông tin điện tử huyện để cập nhật, đăng tải các tin, bài, tài liệu và hoạt 

động phổ biến pháp luật theo chỉ đạo của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. 

- Triển khai đến các phòng, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 

tăng cường chỉ đạo ứng dụng các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, Fanpage, 
YouTube,… để thông tin, phổ biến pháp luật.  

- Chỉ đạo, phân công 02 công chức, viên chức phụ trách Trang thông tin 
điện tử có trách nhiệm theo dõi, thường xuyên cập nhật, đưa tin bài, tài liệu, ấn 

phẩm và hoạt động về PBGDPL ở địa phương để kịp thời đăng tải trên Chuyên 
mục PBGDPL của Trang thông tin điện tử huyện, nhằm cung cấp thông tin, đáp 

ứng nhu cầu tra cứu thông tin của người dân và doanh nghiệp. 
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2. Giao Trưởng phòng Tư pháp (Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL 

huyện) thường xuyên theo dõi, phối hợp với Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin 
và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao 

tại Công văn này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT HU, TT HĐND huyện (b/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

Huỳnh Văn Nghị 
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