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V/v tăng cường viết tin bài, và 

cung cấp thông tin cho Trang 

thông tin điện tử của Sở Tư pháp 

tỉnh Lạng Sơn 

Lạng Sơn, ngày  07  tháng  8  năm 2020 

 

 
 

               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 6 tháng đầu năm 2020, Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Tư 

pháp đã tiếp nhận được tổng số 115 tin, bài và 29 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 và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. Các tin, bài đã được 

Ban biên tập xem xét và sử dụng kịp thời. Tuy nhiên, số lượng tin, bài còn ít, nội 

dung chưa thực sự phong phú; một số tin bài còn nhiều lỗi trình bày, Ban biên 

tập phải mất nhiều thời gian chỉnh sửa, nhiều cộng tác viên chưa có tin, bài gửi. 

Qua rà soát, trên mục thông tin chuyên ngành, hiện nay còn thiếu nhiều 

văn bản chỉ đạo, điều hành trên từng lĩnh vực công tác. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Trang thông tin điện tử Sở 

Tư pháp; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và 

hoạt động của ngành; góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cán bộ và 

nhân dân. Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc 

sở thực hiện một số nội dung sau:  

- Rà soát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của 

ngành, thuộc lĩnh vực của Phòng, đơn vị phụ trách, nếu còn thiếu, đề nghị cung 

cấp cho Ban Biên tập trang tin để cập nhật đầy đủ lên Trang tin.  

Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 13/8/2010. 

          - Tăng cường gửi tin, bài, ảnh phản ánh hoạt động của ngành lập thành 

tích chào mừng 75 năm truyền thống ngành Tư pháp ( 28/8/1945-28/8/2020) và 

Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ V. 

- Tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; các hình 

thức xử phạt theo quy định của pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch 

bệnh như: không khai báo, che giấu dịch bệnh, tăng giá bán khẩu trang, tung tin 

giả về dịch bệnh, trốn khỏi nơi cách ly… 

Yêu cầu các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở mỗi tuần gửi ít nhất 01 tin, bài 

cho Ban biên tập,  chú trọng thông tin tuyên truyền về lĩnh vực pháp luật thuộc 
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phòng, đơn vị phụ trách. Lãnh đạo các Phòng, đơn vị có trách nhiệm tổ chức 

thực hiện chỉ tiêu này.  

Đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên, Chi hội Luật 

gia vận động đoàn viên, hội viên viết tin, bài về hoạt động của tổ chức mình, gửi 

cho Ban Biên tập. 

Ban biên tập có trách nhiệm kiểm duyệt kịp thời, 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.  

Đề nghị các đồng chí nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

  Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 

- Trang TT ĐT Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, PBGDPL&PBGDPL. 

                          

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thúy Duyên 
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