
    UBND HUYỆN CẦN GIUỘC      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số:          /PGDĐT-PBGDPL Cần Giuộc, ngày       tháng  11  năm 2022

 

 Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường thuộc UBND huyện;  

Nhằm giúp các cơ sở giáo dục định hướng và khái quát hơn về công tác Pháp 
chế nói chung và trọng tâm là công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói riêng.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị tiếp tục triển khai 
thực hiện các văn bản trọng tâm về công tác Pháp chế đang triển khai thực hiện trong 
ngành GD&ĐT cụ thể như sau:

1. Thông tin, phổ biến đến đội ngũ CB, CC, VC, người lao động và học sinh 
tại đơn vị các văn bản trọng tâm về công tác Pháp chế đang triển khai thực hiện trong 
ngành GD&ĐT tại địa chỉ 
https://sgddt.longan.gov.vn/Lists/ThongTinTuyenTruyen/DispForm.aspx?ID=82&Ini
tialTabId=Ribbon.Read&CategoryId=Th%u1ef1c+hi%u1ec7n+ph%u00e1p+lu%u1
eadt.
 2. Các đơn vị tiếp tục lồng ghép triển khai thực hiện khai thác, sử dụng và tham 
gia viết bài đối với Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Long An.

3. Các đơn vị có thể đăng nhập và tải các văn bản, tài liệu về công tác pháp chế 
và các nội dung các văn bản có liên quan trên hệ thống iCT của ngành và tại các cổng 
thông tin điện tử cụ thể như sau:

+ Sở Tư pháp tỉnh Long An: https://stp.longan.gov.vn/
+ UBND tỉnh Long An: https://www.longan.gov.vn/  
+ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính: http://thutuchanhchinh.vn/

 + Bộ GD&ĐT: https://moet.gov.vn/  
+ Bộ Tư pháp: https://moj.gov.vn/ 
4. Giao trách nhiệm cho Hiệu trưởng trường triển khai nội dung công văn này 

đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động được biết và thực hiện. 
5. Trong quá trình triển khai thực hiện có gặp khó khăn, vướng mắc kịp thời 

liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để được hướng dẫn.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện những nội dung nêu trên./.  

V/v tiếp tục triển khai thực hiện các 
văn bản trọng tâm về công tác Pháp 

chế Ngành GD&ĐT

Nơi nhận:                                                                                
- TP, các PTP;
- HT các trường thuộc UBND huyện; 
- Lưu: VT, PBGDPL, T/Ph.

TRƯỞNG PHÒNG 

Lương Bá Tuệ
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