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               Kính gửi:  
                - Thành viên Ban biên tập và Cộng tác viên 

                                Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; 
                                      - Lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp. 
 

Trong năm 2018, Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp đã tiếp 
nhận được tổng số 233 tin, bài và 110 ảnh của các đồng chí là thành viên Ban 
biên tập, Cộng tác viên Trang thông tin điện tử; công chức, viên chức thuộc Sở 
Tư pháp. Hầu hết các tin, bài đã được Ban biên tập xem xét và sử dụng kịp thời 
trong đó có: 224 tin, bài và 110 ảnh được sử dụng. Tuy nhiên, số lượng tin, bài 
còn ít, nội dung chưa thực sự phong phú, một số tin bài còn nhiều lỗi trình bày, 
nhiều cộng tác viên chưa có tin, bài gửi.   

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Trang thông tin điện tử Sở 
Tư pháp, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cán bộ và nhân dân, 
Sở Tư pháp đề nghị các đồng chí tích cực hơn nữa trong việc cung cấp thông tin; 
viết tin, bài, ảnh gửi về Sở Tư pháp qua địa chỉ hòm thư: pbgdplls@gmail.com 
hoặc trên hệ thống eOffice để Ban biên tập xem xét, sử dụng.  

Trong thời gian tới cần tập trung vào thực hiện một số nội dung sau: 

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Hiến pháp năm 2013 và các lĩnh vực 
chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân, được xã 
hội quan tâm; 

- Cập nhật kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của ngành; 

- Tin, bài phản ánh các hoạt động của ngành; tình hình hoạt động thực thi 
pháp luật, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; gương người tốt, việc tốt 
trong chấp hành chính sách pháp luật. 

Yêu cầu các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở mỗi tuần gửi ít nhất 01 tin, bài 
cho Ban biên tập. Lãnh đạo các Phòng, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện 
chỉ tiêu này.  

Ban biên tập có trách nhiệm kiểm duyệt, đăng trang tin và gửi tin, bài có 
chất lượng tốt cho Báo Lạng Sơn, Báo Pháp luật Việt Nam và Cổng Thông tin 
điện tử Bộ Tư pháp để xem xét, sử dụng.  
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Rất mong nhận được sự hợp tác, phối hợp của các đồng chí./. 

(Kèm theo danh sách tổng hợp tin, bài, ảnh của Cộng tác viên và thành 
viên Ban biên tập năm 2018) 
 

  Nơi nhận:   
- Như trên; 
- Các cơ quan có Cộng tác viên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 
- Lưu: VT, PBGDPLP&PBGDPL. 

                          

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Vũ Quang Hưng 
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