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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1510/STP-PBGDPL

Gia Lai, ngày 13 tháng 11 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin và sử dụng tiện ích của các
trang mạng xã hội trong công tác
PBGDPL trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Kế hoạch số 1236/KH-UBND ngày 07/6/2019 của Ủy ban nhân
dân (UBND) tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Với trách nhiệm là cơ quan đầu mối, tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức triển
khai các nhiệm vụ của Đề án, Sở Tư pháp hướng dẫn việc tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin và sử dụng tiện ích của các trang mạng xã hội trong công tác
phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh như sau:
1. Về công tác chỉ đạo, hướng dẫn
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động chủ động rà soát, nâng cao
chất lượng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ đã
được giao trong Kế hoạch số 1236/KH-UBND ngày 07/6/2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực và phạm vi quản lý.
2. Về xây dựng, quản lý, vận hành Trang tin/Chuyên mục PBGDPL trên
Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương
- Rà soát, phân công trách nhiệm thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ
của bộ phận tham mưu để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
(Trách nhiệm xây dựng, quản trị, đăng tải; trách nhiệm tổng hợp, cung cấp thông tin,
xây dựng nội dung; trách nhiệm biên tập, thẩm định nội dung trước khi đăng tải).
- Để phổ biến, truyền thông kịp thời, chính xác, đầy đủ thông tin văn bản, chính
sách pháp luật mới, Trang tin/Chuyên mục PBGDPL cần liên kết đường dẫn (link),
đăng tải pano kết nối với Trang tin/Chuyên mục PBGDPL/thông tin văn bản, chính
sách pháp luật mới trên Cổng thông tin điện tử chính thức của: Bộ, ngành Trung ương
cấp trên trực tiếp, UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh… phù hợp với đặc
thù của cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Việc biên tập, thẩm định, phê duyệt đăng tải, dẫn nguồn tin/ảnh/bài viết phải
tuân thủ các quy định của Luật Báo chí năm 2016, Luật Công nghệ thông tin năm
2006, Luật An ninh mạng năm 2018 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
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- Chủ động nghiên cứu, đầu tư nâng cao chất lượng nội dung; cách thức trình
bày; có các giải pháp, cách thức truyền thông để cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động và người dân biết, tìm hiểu.
- Thường xuyên số hóa, đăng tải các tài liệu tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến kiến
thức pháp luật (còn giá trị sử dụng) dưới dạng các tập tin có thể xem, đọc trực tiếp
trên trình duyệt (không phải tải, sử dụng các phần mềm, ứng dụng trung gian) để
người đọc, người xem dễ dàng tiếp cận, khai thác sử dụng.
- Có giải pháp, phương án đảm bảo bố trí nguồn lực (kinh phí, nhân lực, cơ sở
hạ tầng thông tin…) để duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động ứng dụng công nghệ
thông tin trong PBGDPL theo quy định.
3. Về đa dạng hóa, ứng dụng tiện ích của các trang mạng xã hội để thực
hiện công tác PBGDPL
- Chủ động xây dựng phương án, cách thức thực hiện nhiệm vụ đa dạng hóa
các hình thức PBGDPL trên các trang mạng xã hội (Facebook, Youtube, Zalo…)
phù hợp với đặc thù, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Để tăng cường tính xác thực, bảo đảm thông tin chính thống, các Trang
(Fanpage) PBGDPL trên mạng xã hội khi xây dựng, vận hành:
+ Phải được lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương phê duyệt.
+ Phải đăng ký đầy đủ, rõ ràng thông tin (tên, địa chỉ, website, email, điện
thoại, các thông tin cần thiết khác), có phần giới thiệu rõ chức năng, mục đích; có
cơ chế quản lý, đăng tải, chọn lọc thông tin; có phương án đảm bảo quyền quản trị,
sử dụng các giải pháp an toàn (xác thực đăng nhập hai lớp, bằng SMS…); kích
hoạt tính năng sàn lọc thông tin (bật các chức năng không cho phép khách truy cập
đăng bài viết lên trang; sử dụng bộ lọc ngôn ngữ; kiểm duyệt từ ngữ trên trang…).
+ Có các giải pháp truyền thông, thông báo chính thức: Tên fanpage, địa chỉ
(đường link) truy cập, thông tin giới thiệu về trang…; thường xuyên rà soát phát
hiện, thông báo các trang mạo danh, trang có tên tương tự để các cơ quan, tổ chức,
cá nhân biết, theo dõi, phản hồi.
- Thông tin đăng tải phải ghi rõ nguồn, chú thích rõ thông tin tác giả, cơ
quan, đơn vị, website đăng tải tin/bài/ảnh.
- Trong quá trình hoạt động phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an
ninh mạng, an toàn, bảo mật thông tin, quyền sở hữu trí tuệ và các quy định khác
có liên quan.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp, thông tin kịp thời về Sở
Tư pháp các mô hình, cách làm hay, hiệu quả để nghiên cứu nhân rộng trên địa bàn
tỉnh; định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án trong
Báo cáo kết quả thực hiện công tác PBGDPL của cơ quan, đơn vị, địa phương để
tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp.
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Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi đề nghị liên hệ Sở Tư
pháp (điện thoại: 0269.3821.596, email: pbpl.stp@gialai.gov.vn)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tư pháp (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- PTP các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, PBGDPL.

GIÁM ĐỐC

Sở Tư pháp
Tỉnh Gia Lai
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Lê Thị Ngọc Lam
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