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Kính gửi: 

                                                - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

                                                - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 609/KH-BTP ngày 08/3/2021 của Bộ Tư pháp về 

tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và 

đại biểu Hội đồng nhân dân” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi); Công văn số 655/BTC 

ngày 11/3/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi - Bộ Tư Pháp về việc phát động tổ 

chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu Hội đồng nhân dân”. 

Để hưởng ứng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức vào ngày 

23/5/2021, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao 

hiểu biết về pháp luật, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử và 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL. Sở Tư pháp - 

Cơ quan thường trực của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố quan tâm thực hiện các nội dung sau 

đây: 

- Chủ động quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu, động viên, khích lệ toàn 

thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và Nhân 

dân tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc thi do Bộ Tư pháp tổ chức. 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi trên các báo, Cổng/Trang 

thông tin điện tử, hoặc hình thức phù hợp khác; đăng tải đường link của Cuộc thi 

trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; chủ động cập nhật, viết  

tin bài truyền thông, hưởng ứng Cuộc thi gửi Ban biên tập Trang thông tin điện 

tử PBGDPL tỉnh (email: pbgdplls@gmail.com) để theo dõi đăng tải trên Trang 

và gửi tin bài về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Trung ương. 

Thí sinh tham gia đăng ký dự thi trực tiếp tại địa chỉ website của Cuộc thi: 

https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn hoặc truy cập Chuyên mục Cuộc thi trực 

tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Trang thông tin điện tử của 

Hội đồng bầu cử Quốc gia; Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; 

Trang thông tin điện tử Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Báo Điện tử Đại biểu 

nhân dân và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử.  
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Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày (từ 0h00’ ngày 01/4/2021 đến 

24h00’ ngày 30/4/2021). Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi bao gồm 01 giải Nhất, 05 

giải Nhì, 10 giải Ba, 20 giải Khuyến khích. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện; trong quá trình 

tham gia Cuộc thi,  nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ảnh về 

Sở Tư pháp (qua Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp 

luật), điện thoại: 02053.717.827 để phối hợp giải quyết./. 

(gửi kèm theo Kế hoạch số 609/KH-BTP ngày 08/3/2021; Thể lệ số 

610/TL-BTC ngày 08/3/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 

pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”). 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp (Bc); 

- UBND tỉnh (Bc); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng Tư pháp các huyện, TP; 

- Trang TTĐT Sở Tư pháp, Trang TTĐT PBGDPL tỉnh; 

- Lưu: VT, PBGDPL&TDTHPL.   

                                                              

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

 

 Hoàng Thúy Duyên 
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