
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẠCH THÔNG 

 

Số:          /UBND-TP 
V/v tham gia khai thác và cung 

cấp thông tin trên trang Cổng 

thông tin điện tử PBGDPL tỉnh  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bạch Thông, ngày        tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:  - Các cơ quan, tham mưu giúp việc Huyện ủy; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện;  

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện;  

- Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Chi Cục 

Thi hành án dân sự huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa 

án nhân dân huyện, Hạt Kiểm lâm Bạch Thông; Hội Luật 

gia huyện; 

- Các tổ chức Hội cấp huyện; 

- Trường THPT Phủ Thông; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế hoạt động của cổng thông tin điện tử phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn, để thực hiện có hiệu quả các nội dung tại 

Quyết định, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trên địa bàn huyện, 

UBND huyện đề nghị như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức hội và UBND các xã, thị trấn triển khai 

đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân được biết truy 

nhập và khai thác thông tin về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa chỉ 

http://pbgdpl.backan.gov.vn 

2. Để đa dạng hóa các thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật cung cấp cho 

Ban biên tập Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp; đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, các tổ chức hội và UBND các xã, thị trấn trong hoạt động của cơ 

quan, đơn vị mình có liên quan đến pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật thì cung cấp thông tin theo quy định tại Chương II, Chương III được cụ thể 

hóa tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND gửi về UBND 

huyện (Qua phòng Tư pháp huyện) qua hồ sơ công việc, hoặc thư điện tử công 

vụ trungnt.bt@backan.gov.vn để tổng hợp, tham mưu cho UBND huyện gửi 

về tỉnh theo quy định. 

3. Đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Trung tâm Y tế huyện triển 

khai đến các trường học, trạm y tế trên địa bàn được biết truy nhập và khai thác 

mailto:trungnt.bt@backan.gov.vn


thông tin về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa chỉ 

http://pbgdpl.backan.gov.vn 

 (Gửi Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn kèm theo Công văn này)                                              

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận:  
Gửi bản giấy: 

-  Các cơ quan, đơn vị chưa có hồ sơ TDoffice; 

Gửi bản điện tử:  

- Như trên; 

- Sở Tư pháp tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện (Đăng tải); 

- Lưu: VT, THNC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Luân 
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