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Kính gửi:  

- Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở; 

- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Công văn số 15/HĐPHPBGDPL ngày 17/9/2021 của Hội đồng 

phối hợp PBGDPL tỉnh Gia Lai về việc mời viết bài cho tờ Thông tin của Hội 

đồng phối hợp PBGDPL tỉnh số 37/2022. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ 

Sở; Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở triển 

khai đến các cá nhân của đơn vị tham gia viết bài cho tờ Thông tin của Hội đồng 

phối hợp PBGDPL tỉnh, cụ thể: 

1. Đối tượng tham gia: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

các đơn vị.  

2. Nội dung bài viết: 

 Các bài viết đăng trên tờ Thông tin của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 

số 37/2022 tập trung vào một số chủ đề sau: 

 - Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

 - Vấn đề liên quan đến các lĩnh vực pháp luật và thực tiễn thực hiện tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; 

 - Hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp và cơ quan thành 

viên Hội đồng;  

 - Vấn đề liên quan đến khoa học pháp lý, thi hành pháp luật, hoạt động tư 

pháp, cải cách tư pháp; 

 - Mô hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thực sự hiệu quả và 

cần nhân rộng; 

- Gương người tốt, việc tốt về thực hiện pháp luật; 

- Các lĩnh vực pháp luật với đời sống, nghiệp vụ công tác tư pháp, công tác 

hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các nội dung phản 

ánh chung về hoạt động văn hóa, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 

trên địa bàn tỉnh; 



- Các lĩnh vực khác có nội dung phù hợp với nội dung phổ biến, giáo dục 

pháo luật.  

Đối với bài viết mang tính thực tiễn áp dụng, nghiên cứu, trao đổi thì nội 

dung bài viết phải có các thông tin, số liệu có dẫn nguồn để kiểm chứng, đồng 

thời đánh giá thực tiễn triển khai (thuận lợi, khó khăn, vướng mắc), từ đó đề xuất 

giải pháp, sáng kiến phù hợp với chủ đề bài viết. 

3. Thời hạn nhận tin, bài 

Đề nghị tác giả gửi tin, bài viết, hình ảnh về Sở Tư pháp - Cơ quan Thường 

trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh trước ngày 20/10/2021, có thể gửi trực 

tiếp hoặc thông qua đường bưu điện, đồng gửi 01 file word tin, bài (thống nhất 

font chữ Times New Roman), hình ảnh gốc minh họa (gửi file ảnh riêng có chú 

thích ảnh, không gộp chung vào bài viết để đảm bảo độ phân giải của hình ảnh) 

cùng thông tin về tác giả (họ và tên; bút danh; địa chỉ; số điện thoại; thông tin số 

tài khoản, tên chủ tài khoản và tên ngân hàng) vào hộp thư điện tử 

pbgdpl.stpgialai@gmail.com. 

4. Chế độ chi trả nhuận bút 

Tác giả có tin, bài viết, hình ảnh được đăng trên tờ Thông tin PBGDPL của 

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh số 37/2022 được tặng 01 ấn phẩm tờ Thông tin 

và chi trả nhuận bút theo quy định pháp luật hiện hành. 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư 

pháp; ĐT: 02693.821.596. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai, thực 

hiện./. 

Nơi nhận:            
- Như trên; 

- Hội đồng PHPBGDPL tỉnh (để b/c);   
- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Duy Định 
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