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Số: 544 /GDĐT

TP. Bắc Giang, ngày 28 tháng 12 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v khai thác, sử dụng cổng thông tin điện tử
phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cấp hệ
thống thông tin pháp luật tỉnh Bắc Giang

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thành phố.
Thực hiện Công văn số 3409/UBND-TP ngày 02/12/2020 của UBND thành
phố Bắc Giang về việc khai thác, sử dụng cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo
dục pháp luật và nâng cấp hệ thống thông tin pháp luật tỉnh Bắc Giang, Phòng
Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các trường thực hiện một số nội dung sau:
1. Thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên về cổng thông tin
điện tử phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Bắc Giang chính thức được
đưa vào vận hành, khai thác và sử dụng (địa chỉ truy cập:
http://pbgdpl.bacgiang.gov.vn/). Công TTĐT PBGDPL gồm có 05 module chính:
- Thông tin giới thiệu: Thông tin và danh sách báo cáo viên pháp luật cấp
tỉnh, cấp huyện; thông tin về Hội đồng PHPBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện và danh
sách các ủy viên Hội đồng PHPBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện.
- Tin tức, sự kiện: Đăng tải các thông tin hoạt động PBGDPL tỉnh và các
huyện thành phố.
- Văn bản chỉ đạo điều hành: Đăng tải các văn bản của Trung ương, của
tỉnh, của huyện.
- Tài liệu PBGDPL: Đăng tải đề cương tuyên truyền PBGDPL; video
PBGDPL và hướng dẫn nghiệp vụ.
- Hỏi - đáp pháp luật: Đăng tải các thông tin hỏi - đáp pháp luật thuộc các
lĩnh vực.
Ngoài ra cổng thông tin còn có các nội dung: Giới thiệu văn bản mới,
nghiên cứu trao đổi, liên kết website, Banner quảng cáo... cổng thông tin điện tử
tích hợp, liên thông với cổng Sở Tư pháp; với giao diện tương thích với các kích
thước màn hình hiển thị khác nhau như: Máy tính, máy tính bảng, điện thoại di
động...; tương thích với các trình duyệt phổ biến: Chrome, Firefox, Microsoft
Egde và sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt chuẩn TCVN 6909: 2001 dựa trên bảng mã
Unicode dựng san (ISO 10646).
2. Hệ thống thông tin pháp luật tỉnh Bắc Giang (địa chỉ truy cập:
http://thongtinphapluat.bacgiang.gov.vn/) được Sở Tử pháp xây dựng và đưa vào
vận hành khai thác từ ngày 01/01/2018, sau 02 năm vận hành, khai thác, sử dụng,
Hệ thống thông tin pháp luật tỉnh đã thể hiện đuợc vai trò là công cụ hữu ích trong
việc tra cứu văn bản quy phạm pháp luật, tìm hiểu pháp luật của các cơ quan, đơn
vị, địa phương và Nhân dân trên địa bàn.
3. Quán triệt, tuyên truyền rộng rãi đến công chức, viên chức, nguời lao
động trong đơn vị thuờng xuyên truy cập tra cứu, sử dụng; Gửi các tin, bài về hoạt

động PBGDPL của đơn vị về Sở Tư pháp để đăng tải trên Công thông tin điện tử
PBGDPL; Tham gia, góp ý về bố cục, nội dung và các vấn đề khác của cổng
TTĐT PBGDPL và Hệ thông tin pháp luật tỉnh Bắc Giang (nếu có) về Sở Tư pháp
để tiếp thu, hoàn thiện.
Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường nghiêm túc thực hiện./.
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