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Tây Ninh, ngày   14   tháng  8  năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

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” 

 

Thực hiện Kế hoạch số 983/KH-UBND ngày 15/5/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tây Ninh về 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” giai đoạn 2019-2021 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; 

Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai kịp thời, thực hiện có hiệu quả việc phổ biến, giáo dục pháp luật và 

các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của 

Thanh tra tỉnh trên môi trường mạng Internet. 

- Tăng cường xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về tuyên truyền, phổ biến nghị 

quyết của Đảng; Chính sách pháp luật của nhà nước đến nhân dân. 

- Thực hiện công tác PBGDPL trong cơ quan ngày càng nề nếp, có trọng tâm, 

trọng điểm, thống nhất và đồng bộ. 

2. Yêu cầu 
- Tập hợp và hình thành một cơ sở dữ liệu thống nhất, có hệ thống đối với các 

văn bản tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong giám sát cập nhật văn bản mới và các văn bản hết hiệu lực. 

- Quán triệt đầy đủ nội dung, tinh thần của các văn bản quy phạm pháp luật có 

liên quan; bám sát với Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” giai đoạn 2019-2021 trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh. 

- Nâng cao chất lượng, tinh thần trách nhiệm của công chức và ngưởi lao động 

trong công tác PBGDPL; đảm bảo hoạt động PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm. 

- Thường xuyên đổi mới về phương pháp, hình thức, nội dung áp dụng mô hình 

PBGDPL mới có hiệu quả trong nội bộ cơ quan;  

- Kết hợp thi đua khen thưởng trong công tác tuyên truyền và xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Nội dung thực hiện 

- Tiếp tục triển khai Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch số 
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983/KH-UBND ngày 15/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về 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 Tây Ninh; 

- Triển khai hướng dẫn từng phòng nghiệp vụ hệ thống lại các văn bản pháp luật 

có liên quan đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách, tiến hành tự lưu trữ bản số hóa để 

phục vụ khai thác khi cần thiết. 

- Tham gia phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, 

hoàn thiện, cung cấp nội dung phổ biến giáo dục pháp luật cho Trang PBGDPL của 

UBND tỉnh Tây Ninh nằm trong Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh khi có yêu 

cầu theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan. 

2. Hình thức tiến hành 

- Tổ chức quán triệt công chức, người lao động về tầm quan trọng của ứng dụng 

công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước nói chung, trong phổ biến giáo dục pháp 

luật nói riêng nhằm tăng cường tính linh hoạt, chủ động, rút ngắn thời gian tra cứu, 

nghiên cứu văn bản pháp luật của công chức, người lao động và nhân dân. 

- Mở chuyên mục riêng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang 

thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh; tổng hợp đăng tải những văn bản QPPL về ngành 

thanh tra mới ban hành; bài viết tuyên truyền, kinh nghiệm áp dụng pháp luật từ các 

nguồn chính thống và các phòng nghiệp vụ; xây dựng mô hình tủ sách điện tử tại cơ 

quan theo quy định của Bộ Tư pháp để công chức và người lao động khai thác và sử 

dụng khi thực hiện nhiệm vụ. 

- Tiếp tục theo dõi thông tin phản ánh của nhân dân trên Trang thông tin hỏi đáp 

trực tuyến của UBND tỉnh; tiến hành phân công trả lời, kết hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật về những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, phản ánh của nhân dân. 

- Cử công chức tham gia các lớp đào tạo, học tập kinh nghiệm về những nội 

dung nghiệp vụ theo yêu cầu thực tiễn của cơ quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

3. Kinh phí thực hiện 
Kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Phòng nghiệp vụ 3 phối hợp với Văn phòng thực hiện nội dung hướng dẫn 

nghiệp vụ CNTT; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, xây dựng và hoàn thiện chuyên mục 

PBGDPL trên Trang thông tin điện tử của cơ quan; tiếp nhận đăng tải các bài viết phổ 

biến giáo dục pháp luật từ các phòng nghiệp vụ; phối hợp Sở Tư pháp, Sở Thông tin 

và Truyền thông xây dựng, hoàn thiện Trang PBGDPL của UBND tỉnh Tây Ninh khi 

có yêu cầu; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép vào báo cáo ứng dụng CNTT 

của cơ quan; tham mưu Lãnh đạo theo dõi, đôn đốc tổ chức thực hiện kế hoạch này. 

- Các phòng trực thuộc triển khai đến công chức, người lao động trong cơ quan, 

hệ thống hóa lại các văn bản pháp luật còn hiệu lực thuộc ngành thanh tra theo chức 

năng nhiệm vụ của Phòng (có thể tham khảo theo danh mục văn bản QPPL giai đoạn 

2014 - 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 477/QĐ-TTCP ngày 28/6/2019 của 

Thanh tra Chính phủ; từng năm cập nhật hệ thống văn bản QPPL theo danh mục của 

Thanh tra Chính phủ) để tiến hành lưu trữ phục vụ cho công tác chuyên môn; trong 
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khả năng tham gia viết bài chia sẻ kinh nghiệm áp dụng pháp luật trên chuyên mục 

phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan. 

Trên đây là Kế hoạch 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” của Thanh tra 

tỉnh Tây Ninh./. 

 
Nơi nhận:          
- UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- LĐ Thanh tra tỉnh; 

- Các phòng NV; 

- Lưu: VT, NV3, VP. 

      (Duy,Lịnh). 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 
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