
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

  SỞ TƯ PHÁP 
 

        Số:         /STP-PB&TDTHPL 
 

      V/v giới thiệu Trang thông tin 

      điện tử PBGDPL tỉnh Phú Thọ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
    

                  Phú Thọ, ngày        tháng  3  năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đoàn thể ở tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- Các cơ quan Trung ương, đơn vị, doanh nghiệp, 

 trường Đại học, CĐ, THCN trên địa bàn tỉnh. 

 

 

Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Phú 

Thọ được UBND tỉnh xây dựng theo Kế hoạch số 4920/KH-UBND ngày 

25/10/2019 triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công 

tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Trang thông tin đã 

chính thức đi vào hoạt động, có địa chỉ tên miền là: http://pbgdpl.phutho.gov.vn.  

Đây sẽ là kênh thông tin cung cấp các nội dung liên quan công tác 

PBGDPL: Văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu, đề cương giới thiệu nội dung cơ 

bản của văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn, chỉ đạo về công tác PBGDPL 

thuộc lĩnh vực, địa bàn, đối tượng quản lý của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND 

các huyện, thành, thị trong tỉnh; hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, 

đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; hỏi đáp, tư vấn pháp 

luật; tài liệu PBGDPL, video clip tiểu phẩm, tình huống pháp luật và các nội dung 

pháp luật phù hợp khác;... nhằm nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, góp phần 

tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của 

cán bộ và Nhân dân.  

Sở Tư pháp – cơ quan thường trực Trang thông tin trân trọng giới thiệu 

Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Phú Thọ đến các cấp, các ngành, cơ quan, 

đơn vị trong tỉnh. 

Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm hỗ trợ, phối 

hợp tuyên truyền Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Phú Thọ đến cán bộ, 

công chức, viên chức, thành viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh  biết, 

truy cập, khai thác, sử dụng.  

Sở Tư pháp trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- TTTU, TTHĐND, UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- GĐ Sở, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, Phòng PB&TDTHPL (Q.50b). 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 
 Trần Thị Nhung 

http://pbgdpl.phutho.gov.vn/


2 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-24T14:54:04+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Thị Nhung<nhungtt@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-24T15:33:49+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tư pháp<sotuphap@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-24T15:34:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tư pháp<sotuphap@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-24T15:34:25+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tư pháp<sotuphap@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




