
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-NC     Kon Tum, ngày       tháng       năm 

 Về việc 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". 

 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban ngành thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Triển khai Công văn số 5015/BTP-PBGDPL ngày 18 tháng 12 năm 2019 

của Bộ Tư pháp (có văn bản kèm theo) và xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ 

trình số 02/TTr-STP ngày 09 tháng 01 năm 2020 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; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý 

kiến như sau: 

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông các 

cơ quan liên quan căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 1655/KH-

UBND ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 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", chủ động nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh thiết lập Trang thông tin điện tử tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật với 

các nhóm thông tin như dự kiến tại Công văn số 5015/BTP-PBGDPL ngày 18 

tháng 12 năm 2019 của Bộ Tư pháp. 

2. Các sở, ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố: Có trách nhiệm lựa chọn các nhóm thông tin như dự kiến tại Văn bản 

của Bộ Tư pháp, đảm bảo phù hợp với thực tiễn, nhu cầu của cơ quan, đơn vị; 

thiết lập chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử 

của ngành, địa phương thuộc phạm vi quản lý để thực hiện hoạt động phổ biến, 

giáo dục pháp luật theo nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 1655/KH-UBND 

ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

3. Về kinh phí thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí kinh phí 

hợp lý để 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" trong năm 

2020. Trong đó ưu tiên bố trí kinh phí nâng cấp xây dựng, hoàn chỉnh Trang 
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thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; chuyên mục phổ biến, giáo 

dục pháp luật trên Trang Thông tin điện tử của ngành, địa phương trên cơ sở tận 

dụng cơ sở hạ tầng, công nghệ, nguồn nhân lực sẵn có, bảo đảm tiết kiệm, hiệu 

quả./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT-NC3. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hòa 
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