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PHẦN V 
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ 

 

I. SƠ LƯỢC CÔNG BÁO TỈNH QUẢNG TRỊ 

Thực hiện Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về 
Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với tổ chức và hoạt động của 
Công báo cấp tỉnh. UBND tỉnh đã tổ chức hoạt động chính thức từ tháng 8/2006 cho 
đến nay. 

Sau những năm tổ chức thực hiện, một số quy định của Nghị định đã không đáp 
ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin pháp luật, 
trong đó, thiếu các quy định làm cơ sở pháp lý cho việc đưa Công báo điện tử lên 
Internet, các quy định về phương thức cấp phát Công báo miễn phí, các quy định về 
nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Công báo và mối quan hệ giữa các cơ quan ban 
hành và cơ quan Công báo trong việc đăng văn bản quy phạm pháp luật không thống 
nhất với các quy định chung của hệ thống pháp luật hiện hành.  

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin 
pháp luật, ngày 28/9/2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2010/NĐ-CP 
thay thế Nghị định số 104/2004/NĐ-CP nhằm đảm bảo tính thống nhất của các quy 
phạm pháp luật làm cơ sở pháp lý cho việc tổ chức đăng văn bản trên Công báo và 
từng bước đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin 
pháp luật lên Internet. 

Theo đó, thực hiện Thông tư liên tịch số 02/TTLT-VPCP-BNV ngày 
28/01/2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm 
vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 14/4/1011 sáp 
nhập Trung tâm Công báo vào Trung tâm Tin học tỉnh, trong đó có chức năng và 
nhiệm vụ quản lý, xuất bản Công báo tỉnh. Phát huy được tính độc lập, chủ động trong 
công việc, làm tốt chức năng tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác Quản lý về 
Công báo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đến năm 2013 Trung tâm Tin học tỉnh 
Quảng Trị đã triển khai Hệ thống phầm mềm Công báo điện tử trong đó gồm Phần 
mềm Công báo điện tử và Website Công báo điện tử tại địa chỉ 
http://congbao.quangtri.gov.vn chính thức hoạt động; Trung tâm xây dựng Dự án tăng 
cường sử dụng Công báo điện tử, giảm sử dụng Công báo giấy và tham mưu UBND 
tỉnh ban hành Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 về Quy định cấp phát 
miễn phí Công báo tỉnh. 

Năm 2016, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ được giao trong 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện tốt công tác xây dựng, ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời triển khai có hiệu quả các quy định của Luật. 
Ngày 14/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và 
có hiệu lực thi hành 01/7/2016. Nội dung chủ yếu của Nghị định gồm 11 chương, 189 
điều và ban hành kèm theo 05 phụ lục: trong đó, nội dung về Công báo được quy định 
cụ thể chi tiết tại các điều: từ Điều 82 đến Điều 94 (Đề nghị các đồng chí tự nghiên 
cứu) 
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II. MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CÔNG BÁO TỈNH 

1. Cơ sở pháp lý 

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật. 

- Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị 
về Quy định cấp phát miễn phí Công báo tỉnh. 

2. Công báo là gì? 

- Công báo là ấn phẩm thông tin chính thức của Nhà nước, do Chính phủ 
thống nhất quản lý, đăng văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế đã có hiệu 
lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản pháp luật 
khác theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

- Công báo bao gồm Công báo Chính phủ và Công báo cấp tỉnh. 

3. Tầm quan trọng của Công báo 

"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản 
gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử 
dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP) 

4. Văn bản nào thì được đăng lên Công báo cấp tỉnh 

a) Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ban hành. 

b) Văn bản do cơ quan, người có thẩm quyền ở cấp tỉnh xử lý văn bản quy 
phạm pháp luật trái pháp luật. 

c) Văn bản đính chính văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế 
đặc biệt ban hành. 

d) Danh mục văn bản, quy định hết hiệu lực thi hành do các cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền ở cấp tỉnh lập, gửi đăng Công báo. 

e) Văn bản pháp luật khác do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. 

Việc đăng văn bản quy định tại Khoản này (Khoản e) do cơ quan ban hành 
quyết định. 

(Trích Điều 86 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP) 

5. Thời hạn và quy định văn bản gửi đăng Công báo cấp tỉnh 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành, 
Cơ quan ban hành có trách nhiệm gửi văn bản đến Văn phòng UBND tỉnh để đăng 
Công báo. 

Văn bản đăng Công báo phải gồm 01 bản giấy có dấu đỏ, ghi rõ “Văn 
bản gửi đăng Công báo” gửi qua đường bưu điện đến cơ quan Công báo tỉnh và 01 
bản điện tử (file word) gửi đến địa chỉ: congbao@quangtri.gov.vn 
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Bản điện tử phải bảo đảm đúng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. 
Cơ quan ban hành văn bản chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản giấy và bản 
điện tử. 

(Theo Điều 89,90 Nghị định 34/2016/NĐ-CP) 
III. CÁCH SỬ DỤNG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ 
Để thuận tiện cho việc tra cứu các văn bản quy phạm pháp luật trên hệ thống 

Công báo điện tử mới, Trung tâm Tin học tỉnh biên soạn tài liệu hướng dẫn tra 
cứu, sử dụng Công báo điện tử. 

1. Xem Công báo điện tử: 
Truy cập vào địa chỉ http://www.quangtri.gov.vn để vào trang chủ Cổng 

thông tin điện tử UBND tỉnh Quảng Trị (CBĐT), bấm vào logo “CÔNG BÁO 
TỈNH QUẢNG TRỊ” để liên kết đến Trang Công báo điện tử tỉnh Quảng Trị 

 
 

Logo 
Công báo 

tỉnh 
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- Công báo: Chọn xem các số Công báo và năm xuất bản ở đây. 

- Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản được chia theo lĩnh vực rõ ràng cho dễ tìm 
kiếm. 

- Văn bản hết hiệu lực: Là nơi bạn có thể tìm thấy các văn bản đã hết hiệu lực. 

 

2. Khai thác Công báo điện tử: Mở một văn bản bất kỳ. 

 
Phía bên trái là toàn bộ thông tin trích yếu của văn bản đấy, bao gồm:  

+ Trích yếu: Là nội dung trích yếu của văn bản bạn đang xem 

Thông tin 
trích yếu của 

văn bản 

Nội dung  
văn bản 

Phần văn 
bản liên 

quan 
Tải file 
văn bản 

định dạng 
PDE 

Công 
báo 

Văn bản 
theo lĩnh 

vực 

Văn 
bản hết 

hiệu 
lực 



Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị 

43 
 

+ Lĩnh vực: Văn bản đó thuộc lĩnh vực gì 

+ CQBH: là Cơ quan ban hành văn bản đó 

+ Ngày ban hành: Là ngày văn bản đó ban hành 

+ Có hiệu lực từ: Là ngày văn bản đó bắt đầu có hiệu lực 

+ Hiệu lực: Là thông tin văn bản đó có còn hiệu lực hay không 

+ Đăng Công báo: Là file nội dung của văn bản đó. Bạn có thể Click vào nút 
mũi tên để tải văn bản đó về máy tính của mình (*) 

+ Phần văn bản liên quan: là phần văn bản thay thế, văn bản sửa đổi liên quan 
đến văn bản mình đang xem (xem minh họa ở Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND 
của số Công báo 13+14) 

Phía bên phải là toàn bộ nội dung của văn bản. Lưu ý là chỉ xem được theo từng 
trang, Nút tải về ở phía trên ở phần này cũng chỉ để tải về 1 trang đó mà thôi. Nếu 
muốn xem toàn bộ văn bản, bạn cần tải văn bản về máy bằng cách Click vào nút 
mũi tên trỏ xuống ở phần Đăng Công báo phía bên phải màn hình (phần đánh * 
phía trên). 

 Tổng tập:  

Ở phần này các bạn có thể xem tổng quát tất cả các số Công báo đã xuất bản, có 
thể thống kê theo lĩnh vực, theo năm và theo cơ quan ban hành. 

 
 Tra cứu văn bản:  

Có 2 cách tra cứu là tra cứu nhanh và tra cứu chi tiết: 

- Tra cứu nhanh: Áp dụng khi biết rõ Ký hiệu văn bản cần tìm. 

- Tra cứu chi tiết: Áp dụng khi chưa biết rõ ký hiệu văn bản cần tìm: 

+ Có thể tìm theo trích yếu văn bản 

+ Tìm theo khoảng thời gian ban hành văn bản 

+ Tìm theo năm ban hành văn bản và cơ quan ban hành. 

Lưu ý: Không đánh dấu tích vào ô Loại văn bản. 
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Khi tìm kiếm mà chưa biết rõ loại văn bản cụ thể:  chỉ cần chọn năm đăng Công 
báo và cơ quan ban hành địa phương rồi nhấn vào nút: Tìm -> sẽ cho kết quả 
thích hợp. 

 
 
P/s: Nếu trong quá trình sử dụng có vấn đề gì thắc mắc hãy gọi số: 0233.2210992 
để được giải đáp./. 

 

Click vào 
nút Tìm 

Nhập nội dung 
tìm kiếm vào đây 


