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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:           /SGDĐT-TTr 
V/v hướng dẫn tra cứu kết quả pháp điển 

hệ thống QPPL đối với các chủ đề: Bảo 

hiểm, GTVT, Thi đua, khen thưởng, các 

danh hiệu vinh dự nhà nước, Thông tin 

báo chí, xuất bản và 27 đề mục 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
     Đắk Nông, ngày       

 Kính gửi:   

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

     - Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

     - Các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. 

      

Thực hiện Công văn số 155/STP-VBPBPL ngày 18/02/2021 của Sở Tư 

pháp về việc hướng dẫn hướng dẫn tra cứu kết quả pháp điển hệ thống quy phạm 

pháp luật đối với các chủ đề: Bảo hiểm, GTVT, Thi đua, khen thưởng, các danh 

hiệu vinh dự nhà nước, Thông tin báo chí, xuất bản và 27 đề mục (sau đây viết 

tắt là Công văn số 155/STP-VBPBPL), Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng 

Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố Gia Nghĩa, các đơn vị trực thuộc Sở, 

các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 29/01/2021 của Chính phủ 

phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: 

Bảo hiểm, GTVT, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước, 

Thông tin báo chí, xuất bản và 27 đề mục (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 

09/NQ-CP); Công văn số 155/STP-VBPBPL đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo 

viên, nhân viên, người lao động, người học và nhân dân để mọi người biết, tra 

cứu, thực hiện. 

2. Để có cơ sở tra cứu sử dụng trong quá trình công tác đề nghị Phòng 

Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố Gia Nghĩa, các đơn vị trực thuộc Sở, 

các Trung tâm GDNN-GDTX truy cập tại địa chỉ https://phapdien.moj.gov.vn. 

https://phapdien.moj.gov.vn/
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* Gửi kèm theo Công văn này các văn bản gồm: Nghị quyết số 09/NQ-

CP; Phiếu chuyển văn bản số 20/PCVB-VPUBND ngày 02/02/2021 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông; Công văn số 155/STP-VBPBPL. 

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các 

huyện, thành phố Gia Nghĩa, các đơn vị trực thuộc Sở, các Trung tâm GDNN-

GDTX triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Giám đốc; 

- Các PGĐ: Phan Thanh Hải, Trần Sĩ Thành; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT; TTr. (N). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Thanh Hải 
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