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NỘI DUNG

Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà

nước về ƯD CNTT trong công tác PBGDPL

Vai trò, ý nghĩa của ứng dụng CNTT trong

công tác phổ biến giáo dục pháp luật PBGDPL

Nội dung, cách thức ứng dụng CNTT trong

công tác PBGDPL

Kỹ năng ƯD CNTT trong công tác PBGDPL



Ứng dụng CNTT trong PBGDPL 
Được Đảng, Chính phủ ban hành nhiều văn bản

 Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về

việc phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”;

 Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh về việc 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 Hà Tĩnh;

 Ngoài ra, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 ngày

20/6/2012 của Quốc hội; và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp.

 Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường

sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng

cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân;

 Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của BCH TW tiếp tục thực hiện

Chỉ thị 32 tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật;

 Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng CP về Ban

hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW;



 Tập trung PBGDPL trên Cổng/Trang thông tin điện tử PBGDPL của bộ,

ngành, địa phương hoặc của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp và

các ứng dụng trên thiết bị di động; thi tìm hiểu pháp luật, tập huấn pháp

luật trực tuyến; nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong PBGDPL;

gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng

dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 -

2021” được ban hành theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4

năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ trong những năm tới.

 Đổi mới hình thức PBGDPL, tập trung PBGDPL trên mạng xã hội, mạng

viễn thông nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này.

 Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, mạng xã hội

trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy sức mạnh của các

phương tiện thông tin đại chúng; ưu tiên khung giờ thu hút đông đảo

khán, thính giả đối với các chuyên trang, chuyên mục về pháp luật; nâng

cao chất lượng các hoạt động đối thoại, giải đáp, tư vấn pháp luật.

Ứng dụng CNTT trong PBGDPL 
Được Đảng, Chính phủ rất quan tâm chỉ đạo



Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực

hiện nhiệm vụ ƯD CNTT vào công tác PBGDPL được giao tại Quyết

định 471/QĐ-TTg của Thủ tướng và Kế hoạch 254/KH-UBND:

 Phối hợp với Sở TT&TT triển khai về đào tạo, bồi dưỡng nguồn

nhân lực công nghệ thông tin phục vụ việc duy trì, vận hành các

Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật. Và

các nhiệm vụ liên quan quy định tại Đề án phù hợp với chức năng,

nhiệm vụ và quyền hạn được giao (Hàng năm có KH ƯDCNTT).

 Thời gian qua, Sở đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng ƯD CNTT cho

đội ngũ CBCC cấp xã/huyện, đặc biệt cán bộ chuyên trách CNTT;

Ứng dụng CNTT trong PBGDPL 
Được Đảng, Chính phủ giao trách nhiệm các cơ quan



 Thực hiện thí điểm áp dụng PBGDPL qua các ứng dụng mạng xã

hội, công nghệ viễn thông, thông tin như facebook, điện thoại,

tin nhắn SMS, messenger …; đặc biệt áp dụng thường xuyên

trong nội bộ cơ quan.

 Số hóa các văn bản, tài liệu PBGDPL trên Cổng/Trang thông tin

điện tử CQNN (trừ văn bản mật);

 Xây dựng, vận hành hiệu quả chuyên mục PBGDPL trên

Cổng/Trang TTĐT của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực

hiện nhiệm vụ ƯD CNTT vào công tác PBGDPL được giao tại Quyết

định 471/QĐ-TTg của Thủ tướng và Kế hoạch 254/KH-UBND:

Ứng dụng CNTT trong PBGDPL 
Được Đảng, Chính phủ giao trách nhiệm các cơ quan



 Củng cố, kiện toàn, tăng cường bồi dưỡng đội ngũ làm công tác

PBGDPL, công nghệ thông tin.

 Các Sở, ngành, UBND cấp huyện cơ bản có cán bộ chuyên trách

CNTT và BBT Trang/Cổng TTĐT để thực hiện biên tập, đăng tải

thông tin văn bản pháp luật trên các chuyên mục PBGDPL.

 Cán bộ, công chức cấp xã được đào tạo các lớp cơ bản về CNTT,

sử dụng mạng Internet, tìm kiếm thông tin, biên soạn tài liệu, …

Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực

hiện nhiệm vụ ƯD CNTT vào công tác PBGDPL được giao tại Quyết

định 471/QĐ-TTg của Thủ tướng và Kế hoạch 254/KH-UBND:

Ứng dụng CNTT trong PBGDPL 
Được Đảng, Chính phủ giao trách nhiệm các cơ quan



NỘI DUNGVai trò, ý nghĩa của ƯD CNTT trong PBGDPL

 Công nghệ thông tin là Tập hợp các phương pháp khoa học,

công nghệ và công cụ kỹ thuật hiện đại để sản xuất, truyền đưa,

thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số.

 Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến pháp luật

là Việc sử dụng công nghệ thông tin bao gồm thiết bị và phần

mềm vào các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng

cao chất lượng, hiệu quả của công tác này.

 Kỹ năng Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL

là Khả năng vận dụng những kiến thức CNTT đã học được áp

dụng vào thực tế PBGDPL (cụ thể: sử dụng Chuẩn kỹ năng công

nghệ thông tin đã được đào tạo cấp chứng chỉ Tin học cho

CBCC quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014).

MỘT SỐ HÁI NIỆM



NỘI DUNGVai trò, ý nghĩa của ƯD CNTT trong PBGDPL

 Công nghệ thông tin có vai trò, ý nghĩa đối với mọi hoạt động

của đời sống nói chung, trong đó có hoạt động PBGDPL:



NỘI DUNGVai trò, ý nghĩa của ƯD CNTT trong PBGDPL

 Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học,

công nghệ và công cụ kỹ thuật hiện đại để sản xuất, truyền đưa,

thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số.



NỘI DUNGVai trò, ý nghĩa của ƯD CNTT trong PBGDPL

 Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học,

công nghệ và công cụ kỹ thuật hiện đại để sản xuất, truyền đưa,

thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số.



NỘI DUNGVai trò, ý nghĩa của ƯD CNTT trong PBGDPL

 Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến pháp luật

Cụ thể: Sử dụng thiết bị CNTT và phần mềm để biên tập, tạo lập các

thông tin, dữ liệu pháp luật, đăng tải, truyền đưa trên mạng phục vụ sự

tương tác, tiếp cận, tìm hiểu, áp dụng pháp luật vào đời sống.



Vai trò, ý nghĩa của ƯD CNTT trong PBGDPL

 Kỹ năng Ứng dụng công nghệ thông tin là khả năng vận dụng

những kiến thức CNTT đã học được áp dụng vào thực tế công

tác Phổ biến giáo dục pháp luật .

 Cán bộ, công chức được trang bị kiến thức Tin học theo Thông

tư 03/2014/TT-BTTTT, có trình độ sử dụng Internet, phần mềm

Powerpoint, Facebook, Zalo, Youtobe… vận dụng vào biên tập

nội dung pháp luật để tuyên truyền phổ biến trên mạng.



Vai trò, ý nghĩa của ƯD CNTT trong PBGDPL

 Công nghệ thông tin là công cụ, phương tiện hỗ trợ đắc lực đối

với công tác phổ biến giáo dục pháp luật :

Cung cấp nền tảng công nghệ, phương tiện và các ứng dụng thông

minh, hiện đại, có đầy đủ các chức năng, tiện ích để tương tác, biên

soạn, lưu trữ, chia sẻ, kết nối, truyền đưa, trao đổi, tìm kiếm thông

tin, dữ liệu …; không gian lưu trữ rộng lớn; tiết kiệm tối ưu về thời

gian, chi phí. Giúp con người tiếp cận thông tin đa chiều, rút ngắn

khoảng cách, thu hẹp mọi không gian (thế giới trong tầm tay bạn).

 Hiện nay, các hình thức PBGDPL rất đa dạng, trong đó PBGDPL

thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh,

Internet; đăng tải trên Công báo; đăng tải thông tin pháp luật trên

Trang thông tin điện tử; Cổng TTĐT; trên MXH Facebook, Zalo,

Youtobe, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên mạng, các diễn đàn

online… ngày càng phát huy hiệu quả cao.



Kỹ năng ứng dụng CNTT được Bộ TTTT ban hành



Một số kỹ năng ứng dụng CNTT trong PBGDPL

Vận dụng phần mềm và thiết bị CNTT

trong công tác PBGDPL như: Biên

soạn tài liệu; chụp ảnh, quay phim,

biên tập ảnh; làm video; biên tập tin

bài trên Cổng TTĐT; mạng InterNet,

tìm kiếm, chia sẻ thông tin PL …



Vận dụng máy tính bảng để biên soạn tài liệu pháp luật;

tương tác, xử lý các thông tin pháp luật …

Kỹ năng ứng dụng CNTT trong PBGDPL

Liên kết, chia sẻ các chuyên mục phổ biến pháp luật trên Cổng

TTĐT với mạng xã hội, mạng internet, diễn đàn trực tuyến để các

cơ quan, đơn vị, CBCC và người dân tìm hiểu, tương tác.



Kỹ năng ứng dụng CNTT trong PBGDPL

Kỹ năng sử dụng thiết bị CNTT và phần

mềm CNTT, viễn thông (máy tính,

smartphone, Ipad, FB, Zalo, Web, Paint,

Powerpoin…) để tương tác, truyền

đưa, lưu trữ, sử dụng nội dung kiến

thức, văn bản pháp luật trên hệ thống

CNTT, không gian mạng…



Kỹ năng tương tác, xử lý thông tin trên Website



Hỏi đáp pháp luật trên Cổng TTĐT tỉnh



Vận dụng các phần mềm miễn phí trên mạng để tạo các diễn

đàn trực tuyến có sự tham gia của các cơ quan, đơn vị,

CBCC và công dân.

Xây dựng Diễn đàn trực tuyến PBGDPL

Nâng cấp hệ thống kỹ thuật, công nghệ liên kết các chuyên mục

phổ biến pháp luật trên Cổng TTĐT với mạng xã hội, mạng

internet, mạng viễn thông.



Vận dụng kiến thức tìm kiếm, khai thác tài nguyên pháp luật

trên mạng internet bằng việc sử dụng từ khóa thích hợp.

Sử dụng CNTT tìm kiếm, khai thác, chia sẻ pháp luật

Sử dụng các trang Google.com; các trang phổ biến pháp luật của

cơ quan nhà nước; các trang mạng xã hội Youtube; Zalo;

Facebook; hệ thống cơ quan báo chí … để chia sẻ, phổ biến kiến

thức pháp luật rộng rãi.



Một số ứng dụng CNTT trong công tác PBGDPL

 Xây dựng, nâng cấp Cổng/Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo

dục pháp luật hiện có; quản lý, khai thác, vận hành Cổng/Trang

TTĐT phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả;

Lưu ý: Thiết lập vị trí thống nhất của Cổng/Trang TTĐT phổ biến,

giáo dục pháp luật ở giữa giao diện thuộc Cổng/Trang TTĐT, dễ thấy;



Ứng dụng chuyên trang pháp luật trên Cổng TTĐT PBGDPL



Một số ứng dụng CNTT trong công tác PBGDPL

 Xây dựng, hoàn chỉnh Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ
biến, giáo dục pháp luật hiện có; quản lý, khai thác, vận hành
Cổng/Trang TTĐT phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả;

Lưu ý: Thiết lập vị trí thống nhất của Cổng/Trang TTĐT phổ
biến, giáo dục pháp luật ở giữa giao diện thuộc Cổng/Trang
TTĐT, dễ thấy;



Một số ứng dụng CNTT trong công tác PBGDPL

 Thiết lập trang Fanpage PBGDPL trên mạng xã hội FACEBOOK:



Một số ứng dụng CNTT trong công tác PBGDPL

 Thiết lập trang Fanpage PBGDPL trên mạng xã hội FACEBOOK:



Hoạt động ứng dụng CNTT trong công tác PBGDPL

CỔNG/TRANG TTĐT PHẢI ĐẦY ĐỦ CHUYÊN MỤC THEO NGHỊ ĐỊNH 43:

 Tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh giao diện Cổng/Trang theo yêu cầu;

 Nâng cấp cơ sở hạ tầng thông tin kỹ thuật (Mạng, thiết bị CNTT,
con người) để có thể hoạt động liên tục, cập nhật, kết nối, chia sẻ
thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên môi trường mạng (Lưu ý:
Lồng ghép trong Kế hoạch ƯD CNTT hàng năm của cơ quan).

* Lưu ý: Cổng/Trang TTĐT phải đầy đủ các chuyên mục theo quy định
tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP v/v cung cấp thông tin và DVC trực
tuyến trên Cổng/Trang TTĐT của cơ quan nhà nước.

Sắp xếp, bố trí, 

kiện toàn Ban 

biên tập 

Cổng/Trang 

TTĐT và cán 

bộ CNTT để 

vận hành hiệu 

quả



NỘI DUNGMột số ứng dụng CNTT trong công tác PBGDPL

XÂY DỰNG CỔNG TTĐT ĐẦY ĐỦ CHUYÊN MỤC THEO NGHỊ ĐỊNH 43:



Cập nhật thông tin pháp luật và hệ thống VB QPPL

 Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế

độ, chính sách: tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện

pháp luật và chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi

quản lý nhà nước của cơ quan (Điều 10 Nghị định 43/2011/NĐ-CP).

 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản

lý hành chính có liên quan: nêu rõ hình thức văn bản, thẩm quyền ban

hành, số ký hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, trích yếu, tệp văn bản

cho phép tải về. Cung cấp công cụ tìm kiếm văn bản (Điều 10 Nghị

định 43/2011/NĐ-CP).

 Ngoài ra, phải có các nội dung thành phần: Tài liệu giới thiệu các văn bản

pháp luật mới ban hành: đăng tải toàn văn bản; tài liệu họp báo.



 Cổng/Trang TTĐT phải hoạt động thường xuyên, liên tục; thông tin
về pháp luật, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật được cập
nhật chủ động, đầy đủ, kịp thời; liên kết với các kênh, Trang/Cổng về
PBGDPL (Ban Biên tập có trách nhiệm trong PBGDPL trên mạng);

 Triển khai PBGDPL qua ứng dụng MXH, công nghệ viễn thông, thông
tin như facebook, youtube, twitter và các MXH khác; thực hiện
PBGDPL thông qua các diễn đàn giao lưu trực tuyến về chính sách
pháp luật; xây dựng phần mềm ứng dụng PBGDPL trên điện thoại
(hỏi đáp pháp luật, tin nhắn...) phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật
của cán bộ và Nhân dân;

 Các phần mềm ứng dụng, các kênh phổ biến, giáo dục pháp luật trên
facebook, youtube, twitter..., tổng đài điện thoại, các chương trình tin
nhắn miễn phí phục vụ việc tra cứu thông tin pháp luật, kênh truyền
hình pháp luật được xây dựng; các diễn đàn trực tuyến được tổ chức
nhằm kết nối, chia sẻ thông tin PBGDPL cho Nhân dân.

Cập nhật thông tin pháp luật và hệ thống VB QPPL



Đa dạng hình thức ứng dụng CNTT trong PBGDPL

Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác:
trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông,
sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở;

 Tích hợp các loại thông tin đa phương tiện, các phần mềm,
ứng dụng hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

 Tích hợp mạng xã hội để tạo lập kênh thông tin điện tử phổ
biến, giáo dục pháp luật chính thống trên Trang/Cổng TTĐT.



Ứng dụng Website trong công tác PBGDPL



Ứng dụng chuyên mục “Hỏi – Đáp pháp luật” trên Website



Biên soạn tài liệu đăng tải trên Chuyên mục PBGDPL



Biên soạn tài liệu đăng tải trên Chuyên mục PBGDPL



Tăng mức hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ cán bộ, công chức làm

công tác sản xuất, gia công, biên tập nội dung pháp luật

phục vụ PBGDPL trên hệ thống CNTT (web, zalo, youtube…)



Bùi Xuân Bình

Thanh tra viên Sở Thông tin và Truyền thông


