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Số:           /STP-XDPBPL 

V/v tăng cường truy cập, tương tác và 

chia sẽ thông tin trên các Trang truyền 

thông của Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Đồng Nai, ngày        tháng   năm 2022 

 

Kính gửi: Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến,  

               giáo dục pháp luật tỉnh 

                 

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, kịp thời cập nhật, phổ biến đến các đối tượng tuyên truyền 

về các quy định pháp luật, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, cần định 

hướng dư luận; Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tham mưu xây dựng các Trang thông tin của 

Hội đồng trên các nền tảng mạng xã hội, cụ thể như sau: 

(i) Trang youtube “Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Nai” tại địa 

chỉ https://www.youtube.com/channel/UCIpX8r0wfZ5PgglFHAcql0Q: Đăng 

tải các video tuyên truyền, phổ biến pháp luật do Sở Tư pháp chủ trì xây 

dựng, phối hợp xây dựng hoặc sưu tầm. 

(ii) Trang facebook “Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Nai” tại địa 

chỉ https://www.facebook.com/profile.php?id=100080001576263: Cập nhật 

các chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; các quy định 

pháp luật mới, các quy định pháp luật liên quan đến đời sống xã hội, các vấn 

đề dư luận quan tâm, cần định hướng dư luận; các hoạt động của Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và các thành viên Hội đồng. 

(iii) Trang zalo Official Account “Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 

Đồng Nai” tại địa chỉ https://oa.zalo.me/manage/dashboard: Cập nhật các quy 

định pháp luật mới, các quy định pháp luật liên quan đến đời sống xã hội, các 

vấn đề dư luận quan tâm, cần định hướng dư luận; các hoạt động của Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và các thành viên Hội đồng. 

Để khai thác, sử dụng và lan tỏa thông tin từ các Trang truyền thông nêu 

trên, Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật tỉnh đề nghị các thành viên Hội đồng triển khai đến công chức, 

viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị về các Trang truyền thông 

trên, thực hiện thao tác “đăng ký” Trang youtube, “theo dõi” đối với trang 

facebook “Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Nai” và “quan tâm” đối với 

OA “Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đồng Nai”. Đồng thời thường xuyên 

chia sẽ các bài viết, thông tin tuyên truyền, tương tác với các Trang truyền thông 

nêu trên để truyền đạt, lan tỏa thông tin pháp luật đến nhiều người. 
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Sở Tư pháp đề nghị các thành viên Hội đồng quan tâm thực hiện. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố (thực hiện); 
- Giám đốc, các Phó Giám đốc STP; 
- Lưu: VT, XDPBPL. 
 (Hoa-CV) 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phan Quang Tuấn 
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