
               

UBND TỈNH BẾN TRE 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
––––––––––– 

Số:            /SGD&ĐT-VP 

V/v giới thiệu, hướng dẫn 

khai thác, sử dụng Bộ Pháp điển 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Bến Tre, ngày      tháng 4 năm 2021 

  
 

 

Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các Trung tâm GDNN - GDTX huyện, thành phố. 

 

  

 Sở Giáo dục và Đào tạo có nhận Công văn số 480/STP-XDVB ngày 02 

tháng 4 năm 2021 của Sở Tư pháp về việc giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử 

dụng và tích hợp Bộ Pháp điển; Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục 

và Đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở, các Trung tâm 

GDNN-GDTX huyện, thành phố thực hiện nội dung sau: 

 Tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu Bộ pháp điển đến công chức, viên chức, 

người lao động để biết, tra cứu và sử dụng.  

  Bộ pháp điển điện tử được đăng trên cổng thông tin điện tử pháp điển theo 

địa chỉ: https://phapdien.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-bo-phap-dien.aspx 

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, 

thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở, các Trung tâm GDNN-GDTX triển khai 

thực hiện./.  

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên (để thực hiện); 

- Giám đốc Sở GD&ĐT (để báo cáo); 

- Các Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; 

- Chuyển  iOffice (kèm đăng website Sở); 

- Lưu: VT. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Võ Văn Luyến 
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