
UBND TỈNH KHÁNH HOÀ 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  452 /STP - PBGDPL Khánh Hòa, ngày   13 tháng  4  năm 2021. 

V/v 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”.  

 

 

 

                          Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Ninh Hòa, 

   Thành phố: Nha Trang, Cam Ranh. 

 

Thực hiện Công văn số 655/BTC ngày 11/3/2021 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” của 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, 

Sở Tư pháp đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai, hưởng ứng Cuộc thi như sau: 

- Chỉ đạo, tổ chức phổ biến sâu rộng Thể lệ Cuộc thi và vận động, 

khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, 

người dân trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia 

Cuộc thi. 

- Chỉ đạo việc đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi trên các báo, 

Cổng/Trang Thông tin điện tử hoặc hình thức phù hợp; đăng tải đường link của 

Cuộc thi trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của sở, ban, ngành, Ủy bannha6n 

dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; chủ động cập nhật tin, bài truyền 

thông về Cuộc thi và gửi về Ban Tổ chức (Email:anhm@moj.gov.vn) để theo 

dõi, đăng tải trên website: http://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn  

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Ban Tổ chức thực hiện rà soát danh sách, 

thông tin của thí sinh tham gia dự thi đảm bảo không vi phạm Thể lệ Cuộc thi và 

xác minh thông tin thí sinh đạt giải Cuộc thi theo đề nghị của Ban Tổ chức (nếu 

có).  

Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố quan tâm triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên (VBĐT); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, PBGDPL(NPB). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Văn Khánh 
 

http://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn/
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