
UBND TỈNH CÀ MAU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /STP-XDKT&TDTHPL Cà Mau, ngày      tháng 4 năm 2021 
V/v triển khai tuyên truyền, giới thiệu, 

hướng dẫn khai thác, sử dụng và tích 

hợp Bộ pháp điển 

 

 

 

    Kính gửi:  

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau.  
 

 

Theo đề nghị của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp 

tại Công văn số 90/KTrVB-PĐ ngày 09/3/2021 về việc giới thiệu, hướng dẫn khai 

thác, sử dụng và tích hợp Bộ pháp điển (Công văn số 90/KTrVB-PĐ). 

Hiện nay, Chính phủ đã phê duyệt kết quả pháp điển đối với 185/271 đề mục 

của Bộ pháp điển và đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển (địa 

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

tin điện tử pháp điển là điểm truy cập duy nhất về công tác pháp điển hệ thống quy 

phạm pháp luật của Nhà nước trên môi trường mạng, do Nhà nước giữ bản quyền 

và giao cho Bộ Tư pháp thống nhất quản lý, duy trì, đăng tải Bộ pháp điển điện tử. 

Để giúp các cá nhân tại các cơ quan, đơn vị tiếp cận, khai thác, sử dụng hiệu 

quả Bộ pháp điển, Giám đốc Sở Tư pháp trân trọng đề nghị Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo, 

thực hiện tích hợp Bộ pháp điển điện tử trên Cổng thông tin điện tử (Trang thông 

tin điện tử) của ngành, địa phương mình; triển khai truyên truyền, giới thiệu Bộ 

pháp điển đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc sở, ban, ngành tỉnh; Ủy 

ban nhân dân cấp huyện để biết và khai thác, sử dụng.   

Sở Tư pháp trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố Cà Mau quan tâm, phối hợp thực hiện Công văn này (Gửi kèm 

Công văn số 90/KTrVB-PĐ)./. 

 

Nơi nhận:                                                           
- Như trên;  
- BGĐ Sở (chỉ đạo); 

- Trang TTĐT Sở (thực hiện); 

- Lưu VT, XDKT&TDTHPL. 

     

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC                                                                              

 
 

 

 

 

Phạm Quốc Sử 
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