BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3615 /BVHTTDL-PC
V/v thông tin tuyên truyền việc sử dụng,
khai thác Bộ Pháp điển điện tử

Hà Nội, ngày22 tháng 9 năm 2022

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch; Sở Văn hóa và
Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương.
Ngày 16 tháng 2 năm 2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp
lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. Qua 10 năm triển khai thực hiện,
đến nay, Bộ Pháp điển đã cơ bản hoàn thành và được Chính phủ phê duyệt 250
đề mục (đạt 92% khối lượng Bộ pháp điển), trong đó, lĩnh vực văn hóa, gia đình,
thể dục thể thao và du lịch đã pháp điển 14 đề mục thuộc 02 chủ đề (số 8 “Dân
số, gia đình, trẻ em, bình đẳng giới” và số 41 “Văn hóa, thể thao, du lịch”).
Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển được Chính phủ
giao và văn bản số 3423/BTP-KTrVB ngày 14/9/2022 của Bộ Tư pháp về việc
tuyên truyền, tích hợp và cập nhật Bộ Pháp điển, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch đề nghị:
1. Các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền giới thiệu và khuyến
khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tổ chức, cá nhân đối
tượng chịu sự tác động của các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện khai thác,
sử dụng Bộ pháp điển điện tử như một công cụ thuận tiện để giải quyết công
việc, tra cứu và áp dụng pháp luật.
2. Hiện nay, Bộ pháp điển điện tử và cách sử dụng được đăng tải trên
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chỉ
https://phapdien.moj.gov.vn/Pages/home.aspx, đồng thời tích hợp trên Cổng
thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tại địa chỉ
https://bvhttdl.gov.vn/.
Trong quá trình khai thác, sử dụng Bộ pháp điển điện tử, mọi thông tin và
vướng mắc phát sinh đề nghị phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua
Vụ Pháp chế, chi tiết liên hệ chuyên viên chính Đoàn Thu Huyền; SĐT:
0942557074) để được hướng dẫn, xử lý./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Vụ trưởng Lê Thanh Liêm(để báo cáo);
- Lưu: VT, PC, ĐTH.95b.
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