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V/v đôn đốc hưởng ứng tham gia
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu
pháp luật năm 2021”

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Công ty, Doanh nghiệp trên địa bàn huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Văn bản số 911/STP-PB&TDTHPL ngày 04/10/2021 của Sở
Tư pháp tỉnh Bắc Kạn về việc đôn đốc hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến
"Tìm hiểu pháp luật năm 2021".
Ngày 17/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện đã có Văn bản số 2293/UBND-TP
về phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2021" trên địa bàn
huyện. Tại mục 1 của Văn bản UBND huyện đã có nội dung chỉ đạo các cơ quan,
ban, ngành, đoàn thể huyện; các Công ty, doanh nghiệp trên địa bàn; UBND các
xã, thị trấn “Tổ chức tuyên truyền, phát động Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công
chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên, người lao động
và Nhân dân trong cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc
thi”. Tuy nhiên, theo thống kê của Ban Tổ chức từ thời điểm phát động cuộc thi
đến nay số lượng người tham gia Cuộc thi trên địa bàn huyện chưa nhiều, một số
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương tỷ lệ người tham gia thi thấp hoặc chưa
tham gia thi; chưa có văn bản phát động hưởng ứng tham gia Cuộc thi...
Để cuộc thi đạt được triển khai sâu, rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công
chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân
dân trên địa bàn tham gia, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các đối
tượng tham gia Cuộc thi. Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh, theo hình
thức thi trực tuyến, tham gia thi tại Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp
luật tỉnh Bắc Kạn, tại địa chỉ: https://pbgdpl.backan.gov.vn (tại đề mục Cuộc thi
tìm hiểu pháp luật trực tuyến). Thời gian diễn ra Cuộc thi: Bắt đầu từ 08 giờ 00
phút ngày 20/9/2021 và kết thúc Cuộc thi lúc 08 giờ 00 phút ngày 20/10/2021.
Với nội dung trên, các đơn vị, cơ sở đôn đốc triển khai thực hiện./.
(Gửi kèm hướng dẫn tham gia Cuộc thi)
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Như trên (t/h);
- Sở Tư pháp tỉnh;
(b/c)
- TT HU, HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng Tư pháp huyện;
- Phòng Văn hóa &TT huyện;
- Lãnh đạo VP;
- Cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VT.
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