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     Kính gửi:   

- Các cơ quan thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh; 
- Hội đồng Phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố. 

 
 

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 

phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2019-2021”; Quyết định số 

3289/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề 

án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 

2019-2021” trên địa bàn tỉnh Bình Định; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 

30/3/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2020, Sở Tư 

pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị liên quan triển khai xây dựng Trang thông tin điện tử PBGDPL 

tỉnh Bình Định. Ngày 10/9/2020, Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Bình Định 

chính thức đi vào hoạt động với địa chỉ truy cập: http://pbgdpl.binhdinh.gov.vn. 

Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Bình Định là đầu mối cung cấp các 

thông tin về pháp luật, các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước về công 

tác PBGDPL, hoạt động PBGDPL trên địa bàn tỉnh, cung cấp công cụ tiện ích về 

hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu tuyên truyền pháp luật, bài giảng pháp luật, tài liệu 

về tìm hiểu pháp luật, tủ sách pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật, hỏi – đáp pháp luật, phóng sự Pháp luật – Đời sống,… 

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử 

PBGDPL tỉnh Bình Định, Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp 

PBGDPL tỉnh đề nghị các cơ quan thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, 

Hội đồng Phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố tăng cường viết tin, bài, 

ảnh về hoạt động công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; chủ 

động gửi các tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên 

chức và người dân trên địa bàn tỉnh thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn 

vị, địa phương mình quản lý về địa chỉ email: hdphpbgdpl@stp.binhdinh.gov.vn để 

Sở Tư pháp đăng tải trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Bình Định. Các tin, 

bài khi được đăng tải trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Bình Định sẽ 

được hưởng chế độ nhuận bút theo quy định pháp luật. 

V/v đưa Trang thông tin điện tử Phổ 
biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình 
Định chính thức đi  vào hoạt động 



Nơi nhận:  
- Như trên; 
- UBND tỉnh (Báo cáo) 
- PCT UBND tỉnh  
Nguyễn Phi Long (Báo cáo); 
- Lưu: VT, PBGDPL. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Lê Văn Toàn 
 

 Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương để Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Bình Định hoạt động hiệu quả, 

góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và các 

tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng 

mắc đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp (Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, điện 

thoại: 0256.3826500 hoặc 0836900699) để phối hợp xử lý./. 
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