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BÁO CÁO 

Đề xuất nội dung thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng 

nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025  

 
 

Ngày 22/12/2022, Sở Tư pháp tiếp nhận Văn bản số 2840/SNN-PTNT của 

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện 

Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, Sở Tư pháp báo cáo 

như sau: 

1. Kết quả thực hiện chuyển đổi số trong nông thôn mới thời gian qua 

Trong nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Sở Tư pháp được phân công phụ 

trách tiêu chí tiếp cận pháp luật. Thời gian qua, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND 

tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện có hiệu quả nội dung tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật gắn với việc thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” theo Kế hoạch số 254/KH-UBND 

ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh.  

Theo đó, Sở Tư pháp đã đầu tư nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Sở, 

trong đó có chuyên mục riêng về PBGDPL được trình bày ở giữa giao diện Cổng 

thông tin với nhiều nội dung phong phú như: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công 

tác PBGDPL; Văn bản, chính sách pháp luật mới; Tài liệu PBGDPL; Hoạt động 

PBGDPL ở cơ sở… Các chuyên mục này được cập nhật hàng ngày, đảm bảo tính 

thời sự, đồng thời bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của ngành và nhu cầu tìm 

hiểu pháp luật của Nhân dân. Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp được kết nối với 

Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh và Cổng/Trang thông tin điện 

tử của các sở, ngành, đoàn thể, địa phương. Trung bình mỗi năm Cổng thông tin 

điện tử của Sở đăng tải hơn 1.000 tin, bài, văn bản, tài liệu PBGDPL, trở thành 

kênh tuyên truyền pháp luật được các cơ quan, đơn vị và Nhân dân theo dõi, sử 

dụng, khai thác khi có nhu cầu tìm hiểu về pháp luật. Bên cạnh đó, Cổng thông tin 

điện tử Sở Tư pháp liên kết với Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về pháp luật, Trang công báo của UBND tỉnh, Báo Pháp luật Việt Nam, 

Tạp Chí dân chủ- Pháp luật và nhiều địa chỉ tìm hiểu pháp luật tin cậy khác.  
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Hiện nay các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện thành phố thị 

xã và UBND cấp xã đã xây dựng cổng/trang thông tin điện tử, trong đó có nhiều 

địa phương, đơn vị xây dựng chuyên mục về PBGDPL. Hệ thống cổng/trang 

thông tin của các ngành, địa phương thường xuyên được cập nhật và có số lượt 

truy cập đáng kể.  

Bên cạnh việc PBGDPL thông qua hệ thống cổng/trang thông tin điện tử, 

các địa phương đã đầu tư trang bị phòng họp trực tuyến hiện đại, hình thức tập 

huấn trực tuyến được triển khai tại Hà Tĩnh từ rất sớm và mang lại hiệu quả cao. 

Việc phổ biến, giáo dục pháp luật trên sóng phát thanh truyền hình và Báo điện tử 

của địa phương được thực hiện có hiệu quả. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng nhiều chương trình, chuyên mục 

phổ biến, giáo dục pháp luật, bố trí phát sóng ở khung giờ có nhiều người xem như: 

Văn bản pháp luật mới, Luật Sư của bạn, Theo dấu thư bạn xem truyền hình, Pháp 

luật và Đời sống, An ninh Hà Tĩnh…. góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật cho cán bộ và Nhân dân. Báo Hà Tĩnh điện tử xây dựng chuyên mục 

Pháp luật, cập nhật kịp thời nội dung các chủ trương, chính sách mới và phản ánh 

thực tiễn thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, thu hút sự quan tâm của độc giả.   

Hình thức tuyên truyền pháp luật thông qua mạng xã hội facebook, zalo 

được một số ngành, địa phương khai thác có hiệu quả như: Sở Thông tin và truyền 

thông, Tỉnh đoàn, các huyện: Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà...  

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 21  đài truyền thanh xã, 3277 cụm loa truyền 

thanh ở cơ sở. Gắn với việc thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động Thông tin 

cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống loa truyền thanh cơ sở từng 

bước được đầu tư nâng cao chất lượng. Cán bộ phụ trách các đài truyền thanh cơ 

bản đã làm chủ được thiết bị, tổ chức tiếp âm, tiếp sóng, phát thanh… theo đúng 

quy định. Nhờ đó tỷ lệ người dân nghe được thông tin từ hệ thống truyền thanh ở 

cơ sở đạt trên 90%. 

Thời gian qua, tỉnh nhà đã tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật 

trực tuyến do Trung ương tổ chức và đạt được kết quả cao. Bên cạnh đó, Sở Tư 

pháp đã phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức một số cuộc thi tìm hiểu pháp 

luật trực tuyến như: Thanh niên với pháp luật, Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính. Các cuộc thi này được hưởng ứng tích cực, góp phần tuyên truyền, 

nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ,  Nhân dân. Một số địa 

phương cũng đã tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến như thị xã Hồng 

Lĩnh, huyện Kỳ Anh… 
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2. Kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông 

thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 

Tại Chỉ thị số 02/CT-TU ngày 04/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng 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 và 

Kế hoạch số 487/KH-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị 

này đều có nội dung: “Phát triển hệ thống thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật. 

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

về mặt thực tiễn, với đặc điểm chuyển tải thông tin nhanh chóng và trên diện rộng, 

việc ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giúp công tác tuyên truyền pháp luật đạt hiệu 

quả cao hơn, từ đó nâng cao chất lượng thực hiện tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Từ cơ sở pháp lý và thực tiễn nêu trên, Sở Tư pháp đề xuất nội dung “Tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” là một 

trong các nội dung thuộc kế hoạch chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025. Cụ thể nội dung thực hiện bao gồm: Tăng cường phổ biến, 

giáo dục pháp luật thông qua hệ thống cổng, trang thông tin điện tử, mạng xã hội; 

Xây dựng hệ thống tủ sách pháp luật điện tử dần dần thay thế hệ thống tủ sách pháp 

luật truyền thống hiện nay; Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, ứng 

dụng truyền thanh thông minh trong công tác PBGDPL. Các nội dung này sẽ do Sở 

Tư pháp chủ trì tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực 

hiện hang năm. Kinh phí thực hiện dự kiến trích từ ngân sách nhà nước đảm bảo 

công tác PBGDPL của Sở Tư pháp và các địa phương.  

 Trên đây là Báo cáo đề xuất nội dung thực hiện Chương trình chuyển đổi 

số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, kính gửi Sở Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn,Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, Sở Thông tin và 

truyền thông tổng hợp./. 
  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT; PBGDPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                  Đinh Văn Hồng 
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