
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

Số:           /UBND-TP 
V/v tăng cường thông tin, tuyên 

truyền trên Trang thông tin điện tử 

phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 

Cao Bằng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Cao Bằng, ngày       tháng 5 năm 2022 

    

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đoàn thể thành phố; 

-  Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố; 

- Thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành  

   phố Cao Bằng; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

(Gọi chung là các cơ quan, đơn vị) 
       

Thực hiện Công văn số 456/HĐPH ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cao Bằng về việc vận hành, khai thác, 

sử dụng Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cao Bằng. Ngày 

16 tháng 8 năm 2021, Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Bằng đã ban hành Công 

văn số 1689/UBND-TP về việc vận hành, khai thác, sử dụng Trang thông tin điện 

tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cao Bằng đến các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn thành phố Cao Bằng. Tuy nhiên, cho đến nay việc đăng tải các thông tin về 

phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử tỉnh còn rất ít; chưa có 

sự quan tâm, phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn vị (theo Quy chế ban hành 

kèm theo Quyết định số 78 /QĐ- HĐPH) và các tổ chức, cá nhân liên quan trong 

việc phối hợp cung cấp tin, bài, ảnh về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; 

nhận thức về vị trí, nhiệm vụ của Trang thông tin điện tử trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật còn hạn chế. 

Trong thời gian tới, để khai thác, sử dụng Trang thông tin điện tử phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh Cao Bằng đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân thành phố Cao 

Bằng đề nghị các cơ quan đơn vị, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai một số nội 

dung công việc sau đây: 

1. Tiếp tục tổ chức giới thiệu, phổ biến Trang thông tin; Quy chế tổ chức 

và hoạt động Trang thông tin điện tử tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức và Nhân dân thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý. 

2. Chủ động, tích cực xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn 

phẩm PBGDPL thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương để đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin pháp luật của tổ chức, 

cá nhân, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
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3. Vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tham gia viết tin, 

bài cho Trang thông tin điện tử theo Quy chế tổ chức và hoạt động Trang thông 

tin điện tử, đảm bảo ít nhất mỗi tháng 01 tin, bài/cơ quan, đơn vị. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức 

thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cao Bằng có văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến mục 1,2, 3 nội dung 

Công văn này đến các hội viên, thành viên của tổ chức mình và  tham gia tuyên 

truyền, phổ biến cho Nhân dân; tích cực vận động hội viên, đoàn viên và Nhân 

dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành Quy chế Tổ chức và hoạt 

động Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cao Bằng.  

 5. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố trong phạm 

vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến mục 1, 

2, 3 nội dung Công văn này cho cán bộ công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị 

bằng các hình thức phù hợp.   

6. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố phát huy vai trò làm đầu 

mối phụ trách công tác cung cấp tin, bài, kiểm duyệt nội dung tin, bài trước khi 

gửi cho Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cao Bằng.  

7. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố đăng tải 

nội dung của Quyết định số 78/QĐ-HĐPH lên Trang Thông tin điện tử thành phố 

Cao Bằng và thực hiện truyền thanh trên hệ thống đến các cơ quan, đơn vị, cơ sở 

để nâng cao nhận thức về Quy chế Tổ chức và hoạt động Trang Thông tin điện tử 

phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cao Bằng. 

8. Ủy ban nhân dân các phường, xã: tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quyết 

định số 78/QĐ-HĐPH và mục 1,2,3 nội dung Công văn này cho đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn, đảm bảo thiết 

thực, hiệu quả trên địa bàn quản lý. 

Nhận được Công văn này đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm triển khai 

thực hiện./. 

(Gửi kèm Công văn Quyết định số 78/QĐ-HĐPH ngày 30/7/2021 của Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế Tổ 

chức và hoạt động Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cao 

Bằng; Công văn số 1689/UBND-TP ngày 16/8/2022 của Uỷ ban nhân dân thành 

phố Cao Bằng về việc vận hành, khai thác, sử dụng Trang thông tin điện tử phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cao Bằng)  

Nơi nhận: 

- Như trên;     
- Sở Tư pháp (b/c);  

- UBMTTQ Việt Nam thành phố; 

- Lãnh đạo UBND thành  phố; 

- Văn phòng HĐND&UBND TP; 

- Phòng Tư pháp TP; 

- Trang Thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT, TP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi 
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