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Ngày 16/4/2012, Uy ban Thixô'ng vi Quoc hi ban , an • ap çn p ap
diên h thông quy phrn pháp 1ut. Theo do, B pháp diên là t.p hcip các quy
phm pháp luat dang con hiu lrc trong các van bàn quy phm pháp luat do co
quan nhà nrnc O Trung uong ban hành (ttr Thông tu tth len). Den nay, ChInh
phU dà phê duyt kêt qua pháp then cUa các B, ngành, trong dO cO các dê mitc
thuOc chü dê so 14 ye Giao thông vn tãi. Dê bão dam phát huy giá trj si:r diing
cüa Bô pháp then, Bô Giao thông vin tái yêu câu các co quan, don vj triên khai
mt so ni dung nhtr sau:
1. Trin khai tuyên truyn, giOi thiu B pháp thn dn toàn the can b,
cong chirc, vién chüc thuc co quan, don vj minh dé biêt và khai thác, si:r diving
ph%ic vi nhu câu, cong vic.
B pháp diên din ti:r di.rçc däng cong khai trén môi trtthng mng internet
giüp cá nhân, tO chüc CO the truy cap, khai thác, sir ding min phi. Hin nay, B
pháp diên din tr dxçic däng tãi trên Cong thông tin din tü' pháp diên (dja chi:
https://phapdien.moj .gov.vn/Pages/chi-tiet-bo-phap-dien.aspx). Côn thông tin
din tü pháp diên là diem truy cp duy nhât ye cOng tác pháp diên h thông
QPPL cUa Nhà nuâc trên mOi tnràng rnng, do Nhà nuOc giü bàn quyên và Bô
Tix pháp thông nhât quãn 1', duy trI, dáng tái B pháp diên din tir.
2. Co quan, don vj chü dng pMi hçp vOi Vi Pháp ch - B Giao thông
4n tãi thirc hin tIch hçp các van bàn quy phm pháp luat mCIi ban hành vào B
pháp diên din tü trén Cong thông tin din tü pháp diên./.
Ghi chi: Trithiig hctp can thieAt xin lien hç: Vy Pháp che - Bô Giao thông vgn
tái, diçn thoçti. 0243.9424896.
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