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Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-HĐPHPBGDPL ngày 04/7/2022 của Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc kiểm tra công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo như 

sau:     

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý 

nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; phát thanh, truyền hình; thông tin 

điện tử; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; bưu chính; viễn thông; tần số vô 

tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; an 

toàn thông tin mạng; giao dịch điện tử, chuyển đổi số tại địa phương. 

Với chức năng là cầu nối cung cấp, phổ biến thông tin, kiến thức đến người 

dân, Sở Thông tin và Truyền thông đã nắm bắt và xác định trách nhiệm của đơn 

vị trong việc triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đến 

các cá nhân, tổ chức. Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh, trong năm 2022, một trong những nhiệm vụ quan trọng được Sở 

quan tâm thực hiện đó là triển khai có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật (PBGDPL) ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Cấp ủy, Lãnh đạo Sở đã trực tiếp chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, Tổ 

pháp chế của Sở triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ngành 

thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.     

Năm 2022, Sở đã ban hành Kế hoạch PBGDPL
1
 nhằm hướng dẫn, phân 

công nhiệm vụ công tác PBGDPL cho các đơn vị, bộ phận chuyên môn. Đồng 

thời, xây dựng và ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện các đề án về 

PBGDPL
2
; ban hành các Công văn định hướng, đôn đốc hệ thống thông tin cơ 

                                           
1
 Kế hoạch số 24/KH-STTTT ngày 08/3/2022 về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 26/KH-

STTTT ngày 10/3/2022 về thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2022; Kế hoạch số 51/KH-STTTT ngày 

04/8/2022 về tự kiểm tra, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022.  
2
 Kế hoạch số 27/KH-STTTT ngày 11/3/2022 về thực hiện Đề án tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến 

kiến thức về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh năm 2022; Kế hoạch số 44/KH-STTTT ngày 24/5/2022 về thực 
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sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật
3
; hướng 

dẫn Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện phối hợp với Sở tổ chức tập huấn cho 

cán bộ, công chức, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn các huyện, thành phố, thị 

xã.  

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL 

Sở Thông tin và Truyền thông chưa thành lập Hội đồng phối hợp 

PBGDPL; chỉ thành lập Tổ pháp chế là đầu mối phối hợp các phòng chuyên 

môn, phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện để tổ chức PBGDPL; Tổ pháp chế 

hoạt động kiêm nhiệm, thành viên Tổ pháp chế là cán bộ thuộc các phòng 

chuyên môn của Sở.  Hiện tại, Tổ pháp chế Sở gồm có 07 thành viên, trong đó 

có 01 cán bộ đã được đào tạo chuyên ngành Luật, còn lại đều là cán bộ chuyên 

môn khác.  

3. Kết quả công tác PBGDPL năm 2022 

3.1. Việc triển khai các nhiệm vụ theo quy định của các văn bản của Trung 
ương và của tỉnh về công tác PBGDPL 

Thực hiện Kế hoạch công tác tư pháp năm 2022 của UBND tỉnh, Kế hoạch 

của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, trong năm, Sở Thông tin và Truyền thông 

đã triển khai công tác PBGDPL có chất lượng cả về nội dung và hình thức, cụ 

thể:   

- Về nội dung PBGDPL :Tập trung chủ yếu phổ biến các văn bản pháp luật 

chuyên ngành thông tin và truyền thông về các lĩnh vực quản lý nhà nước như 

báo chí, xuất bản, in, phát hành, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, tần 

số vô tuyến điện, internet,... Cụ thể các Luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết, 

                                                                                                                                    
hiện Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng 

Internet” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2022. 
3
 Công văn số 105/STTTT-TTBCXB ngày 25/01/2022 v/v tuyên truyền thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020;  

Công văn số 543/STTTT-TTBCXB ngày 10/5/2022 v/v tăng cường tuyên truyền phòng, chống tai nạn, thương 

tích, phòng chống đuối nước trẻ em; 

Công văn số 571/STTTT-TTBCXB ngày 16/5/2022 v/v tăng cường tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự An 

toàn giao thông; 

Công văn số 643/STTTT-TTBCXB ngày 26/5/2022 v/v triển khai tuyên truyền Đề án “Tổ chức truyền thông 

chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-

2027”; 

Công văn số 693/STTTT-TTCNTT ngày 06/6/2022 v/v nâng cao tinh thần cảnh giác trước một số kịch bản lừa 

đảo hiện nay; 

Công văn số 713/STTTT-TTBCXB ngày 08/6/2022 v/v triển khai tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống 

ma túy năm 2022; 

Công văn số 853/STTTT-TTBCXB ngày 05/7/2022 v/v tuyên truyền chấp hành quy định về phòng, chống tác 

hại của rượu, bia; 

Công văn số 1278/STTTT-TTBCXB ngày 28/9/2022 v/v tăng cường tuyên truyền phòng, chống bạo lực, xâm 

hại trẻ em;  

Công văn số 1341/STTTT-TTBCXB ngày 07/10/2022 v/v tăng cường tuyên truyền phòng ngừa, ngăn chặn các 

hành vi vi phạm đạo đức, bạo lực học đường; 

Công văn số 1346/STTTT-TTBCXB ngày 10/10/2022 v/v tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ đối với nhà cao tầng trên địa bàn;  

Công văn số 1372/STTTT-TTCNTT ngày 13/10/2022 v/v tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân 

trong việc nhận diện các thế lực thù địch, các thông tin xuyên tạc trên môi trường mạng; … 
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Quyết định, Chỉ thị, ... có liên quan đến ngành thông tin và truyền thông, phục 

vụ công tác quản lý nhà nước ở tỉnh và cơ sở.  

Nội dung phổ biến có tính cập nhật mới, đi sâu vào nhu cầu và thực tiễn. 

Nhiều nội dung được Sở đưa vào nội dung PGBDPL đã thực sự đem lại hiệu quả 

thiết thực cho các đơn vị cơ sở như: Các quy định về phát ngôn, cung cấp thông 

tin cho báo chí, việc phản hồi thông tin trên báo chí của các cơ quan hành chính 

nhà nước; Các quy định và thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

báo chí, xuất bản, an ninh mạng,…; Các nội dung về công tác chuyển đổi số và 

an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh. 

- Về hình thức PBGDPL: Năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ 

trì và phối hợp với UBND cấp huyện, các đơn vị liên quan tổ chức nhiều cuộc 

hội nghị phổ biến trực tiếp tại các huyện, thành phố, thị xã, cụ thể: 

+ Phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Tần số vô tuyến 

điện khu vực VI tổ chức 05 cuộc tập huấn các quy định quản lý nhà nước về lĩnh 

vực thông tin và truyền thông tại UBND huyện Nghi Xuân, UBND huyện Kỳ 

Anh, UBND huyện Can Lộc, UBND huyện Đức Thọ;  

+ Chủ trì tổ chức 01 cuộc tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số ngành 

thông tin và truyền thông cho toàn thể cán bộ thuộc Sở (Tháng 4/2022); 

+ Chủ trì tổ chức 01 cuộc tập huấn cho cán bộ đầu mối tham mưu công tác 

phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh; 

+ Chủ trì tổ chức 01 cuộc hội nghị tập huấn nâng cao về chuyển đổi số 

nhằm hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 với sự tham dự Viện 

trưởng Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông; 

+ Trung tâm CNTT&TT trực thuộc Sở đã thực hiện đào tạo tập huấn trên 

40 lớp kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho cán bộ, người 

dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Ngoài ra, Sở đã hướng dẫn tuyên truyền phổ biến thông qua các phương 

tiện truyền thông như báo chí, hệ thống đài truyền thanh cấp huyện/xã; trên 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Sở, phần mềm điều 

hành tác nghiệp I-Office, TD-Office. Hình thức phổ biến trực tiếp, kết hợp trao 

đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc tại các hội nghị trực tiếp đã mang lại hiệu quả 

thiết thực.    

Việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác PBGDPL đã thực sự mang 

lại hiệu quả cao. Từ biên soạn nội dung, xây dựng trình chiếu, sử dụng các kỹ 

năng và thiết bị công nghệ thông tin đã có tác dụng to lớn, nhanh chóng, tạo ra 

nhiều chuyển biến tích cực trong công tác PBGDPL.  

Có thể thấy, thông qua công tác PBGDPL với nội dung, hình thức đa dạng, 

tình hình chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân ngày càng được nâng lên; 

từng bước tạo ra sự chuyển biến tích cực trong quá trình phát triển kinh tế, xã 

hội của địa phương, góp phần rút ngắn khoảng cách về đảm bảo thông tin và 
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hưởng thụ thông tin giữa các vùng, miền, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng 

ở trong toàn tỉnh.  

3.2. Việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam 

Trên cơ sở Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh 

về việc tổ chức hưởng ứng 10 năm ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đang xây dựng 

và tham mưu ban hành kế hoạch hưởng ứng và thực hiện ngày Pháp Luật Việt 

Nam tại Sở đảm bảo phù hợp với tình hình và điều kiện của đơn vị. Trong đó 

chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông 

tin cơ sở tăng cường tin bài, chủ động tuyên truyền các nội dung thiết thực để 

việc thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam thực sự có hiệu quả. 

3.3. Kết quả triển khai Kế hoạch số 487/KH-UBND ngày 16/12/2020 của 

UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư 
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 

06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 02/CT-TU ngày 04/12/2020 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban 
Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao 

ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo, 

hướng dẫn tăng cường và phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, xuất bản, các 

phương tiện thông tin đại chúng trong công tác PBGDPL; tăng cường sản xuất, 

nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục PBGDPL; 

tăng cường lồng ghép nội dung pháp luật trong các chương trình giải trí trên 

truyền hình; chú trọng hoạt động tư vấn, giải đáp, đối thoại chính sách pháp luật 

và bố trí vào các khung giờ thu hút đông đảo khán, thính giả; tổ chức các đợt cao 

điểm phổ biến, truyền thông về lĩnh vực pháp luật quan trọng, được dư luận xã 

hội quan tâm, kết quả đạt được cụ thể:  

- Trong năm, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh đã xây dựng nội dung và 

duy trì phát sóng các chuyên mục nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 

nhân dân như chương trình “Luật sư của bạn”, “Pháp luật và Đời sống”; Báo Hà 

Tĩnh và báo chí tỉnh bạn có thông báo hoạt động trên địa bàn cũng thường xuyên 

đăng tải các bài viết, tin tức liên quan đến pháp luật, các nội dung thiết thực, ý 

nghĩa mang tính pháp lý, lồng ghép vào những vụ việc cụ thể để thông tin đến 

người dân. 

- Hệ thống truyền thanh cơ sở cấp xã đã tăng cường thông tin tuyên truyền 

các quy định của pháp luật trên nhiều lĩnh vực như phòng cháy chữa cháy, an 

toàn giao thông; tín dụng đen, đầu tư tiền ảo, thông tin sai sự thật trên mạng,… 

với tần suất 03-04 lần/tuần để bà con nhân dân nắm bắt, thực hiện. 

- Thông qua công tác tập huấn, hội nghị, hội thảo; công tác thanh tra, kiểm 

tra đã tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đúng quy 

định pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý và hoạt động sản xuất, kinh 
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doanh của các đơn vị, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Sở đã tham mưu triển khai 

xây dựng Chuyên mục thông tin tư vấn, hỗ trợ pháp lý Doanh nghiệp (tại địa 

chỉ: http://hotrophaply.hatinh.gov.vn/) và đưa vào hoạt động đầu năm 2018. 

Trong năm, chuyên mục đã đăng tải hơn 200 tin bài, văn bản nhằm mục đích 

tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân, doanh nghiệp; tư vấn pháp lý, 

trả lời trên 50 câu hỏi/năm.  

- Cử các thành viên trong Tổ pháp chế, báo cáo viên pháp luật tham gia đầy 

đủ và có hiệu quả các lớp tập huấn, nâng cao nhận thức và chuyên môn cho 

người làm công tác pháp chế; tham gia các cuộc tập huấn, phổ biến kinh 

nghiệm, kiến thức về giáo dục pháp luật trong phạm vi lĩnh vực của ngành. 

4. Hoạt động phối hợp PBGDPL giữa các cấp, các ngành 

Trong năm, Sở đã cử các cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật 

tham gia giảng bài, phổ biến một số nội dung thuộc lĩnh vực ngành Thông tin và 

Truyền thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh như Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, … 

Sở thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc triển khai 

thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án liên quan đến công tác PBGDPL;  

thường xuyên khâu nối, liên hệ với Sở Tư pháp để trao đổi, giải đáp những 

vướng mắc trong quá trình phổ biến pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật. 

Công tác phối hợp giữa các đơn vị đã thực sự có chất lượng, góp phần nâng cao 

hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn. 

5. Việc bố trí nguồn lực để thực hiện công tác PBGDPL 

5.1. Về củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ quản lý nhà nước về 

PBGDPL 

Sở đã thành lập Tổ pháp chế tham mưu, thực hiện công tác PBGDPL. Hiện 

tại, Tổ pháp chế Sở gồm có 07 thành viên, trong đó có 01 cán bộ đã được đào 

tạo chuyên ngành Luật, còn lại đều là cán bộ chuyên môn khác.  

Các thành viên Tổ pháp chế làm việc kiêm nhiệm, chủ yếu tập trung nhiệm 

vụ chuyên môn của phòng; mặt khác chưa thường xuyên được bố trí bồi dưỡng, 

tập huấn nghiệp vụ công tác PBGDPL và kiến thức pháp luật. 

5.2. Xây dựng, quản lý, sử dụng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật 

Sở đã củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, trong đó có 01 

cán bộ là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; chỉ đạo kiện toàn đội ngũ thực hiện 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tuy nhiên chủ yếu các cán bộ hoạt động 

kiêm nhiệm, do đó chất lượng tham mưu công tác PBGDPL vẫn còn những hạn 

chế nhất định. 

5.3. Về kinh phí cho công tác PBGDPL 

Trong năm, Sở đã xây dựng dự toán ngân sách nhà nước chi cho hoạt động 

pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật. Tuy nhiên, nguồn kinh phí được cấp và 

http://hotrophaply.hatinh.gov.vn/
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chi cho hoạt động PBGDPL còn ít. Việc huy động từ nguồn xã hội hóa hầu như 

không có.  

Nguồn kinh phí đầu tư cho công tác PBGDPL và kinh phí hỗ trợ cho cán 

bộ, công chức, Tổ pháp chế thực hiện công tác PBGDPL chưa có quy định, 

hướng dẫn thủ tục thanh toán; cán bộ, công chức tham gia PBGDPL chưa có sự 

hỗ trợ, khuyến khích xứng đáng; trang thiết bị phục vụ công tác PBGDPL chưa 

được đầu tư đúng mức.  

III. NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Khó khăn, hạn chế 

- Công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật 

PBGDPL còn chưa được thường xuyên, liên tục; 

- Hệ thống văn bản pháp luật mới ban hành nhiều, thường xuyên sửa đổi, 

bổ sung, gây ra những khó khăn nhất định cho công tác PBGDPL; 

- Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật hầu hết đều là cán bộ 

kiêm nhiệm, kỹ năng tuyên truyền còn hạn chế và chưa đồng đều, chế độ bồi 

dưỡng cho báo cáo viên chưa được quan tâm đúng mức; 

- Kinh phí cho công tác PBGDPL còn hạn chế, chưa phù hợp với khối 

lượng, nội dung công việc được giao. Kinh phí đầu tư cho công tác tuyên truyền, 

PBGDPL còn ít, chủ yếu là từ nguồn ngân sách nhà nước, chưa khai thác được 

các nguồn kinh phí khác. Kinh phí cấp cho Sở chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra 

đối với công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. 

2. Nguyên nhân 

- Yêu cầu đối với công tác tuyên truyền, PBGDPL ngày càng cao, trong 

khi điều kiện về nhân lực, vật lực còn hạn chế.  

- Các thành viên Tổ pháp chế đều hoạt động kiêm nhiệm, đa số là chuyên 

viên các phòng chuyên môn thuộc Sở nên ảnh hưởng đến thời gian dành cho 

công tác này. Mặt khác, nhận thức của một số cán bộ, công chức, viên chức về 

vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác pháp chế chưa 

đầy đủ, sâu sắc nên chưa thực sự quan tâm và phối hợp tốt trong việc triển khai 

thực hiện nhiệm vụ;  

- Đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL ở Tổ pháp chế Sở chưa thường 

xuyên được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ làm 

công tác PBGDPL.  

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

- Bám sát kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL hàng năm của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL tỉnh, Kế hoạch PBGDPL của Sở và các văn bản liên quan. Chú 

trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để thực hiện việc 

tuyên truyền, PBGDPL mang lại chất lượng, hiệu quả cao. 

- Đa dạng hóa các hình thức truyền tải nội dung để nâng cao hơn nữa chất 

lượng của công tác tuyên truyền; chú trọng nhân rộng và phát huy hiệu quả các 
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phương thức tuyên truyền sáng tạo; kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và theo 

dõi thi hành pháp luật.  

- Biên soạn, phát hành tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực 

Thông tin và truyền thông tới các địa phương, cơ sở để cung cấp cho đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.  

- Tiếp tục phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan thẩm định cấp phép đối 

với các tài liệu tuyên truyền về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức 

các lớp tập huấn, hội nghị để triển khai công tác tuyên truyền trên địa bàn.  

- Tiếp tục củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật ngày càng chuyên nghiệp, có chất lượng, kỹ năng 

chuyên môn ngày càng hoàn thiện.  

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Đề nghị Sở Tư pháp thường xuyên tham mưu, là đầu mối kết nối với Bộ, 

Trung ương để tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nhằm nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL không chuyên ở 

các cấp, các ngành.  

Trên đây là báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 

của Sở Thông tin và Truyền thông, kính gửi Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật tỉnh./.   

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Hội đồng PHPBGDPL; 

- Lãnh đạo Sở (b/c);  

- Lưu: VT, TTra4. 
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