UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3911 /STP-PBGDPL&TDTHPL
V/v phát động tham gia Cuộc thi Tìm
hiểu pháp luật trực tuyến
“Pháp luật với mọi người”

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 10 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thực hiện Kế hoạch số 3695/KH-BTP ngày 05/10/2020 của Bộ Tư pháp
về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020; Công văn số
3835/BTC ngày 15/10/2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực
tuyến “Pháp luật với mọi người" - Bộ Tư Pháp về việc phát động tổ chức Cuộc
thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”. Đây là hoạt động
thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 với mục đích đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.
Để khuyến khích các cá nhân, tổ chức hưởng ứng tham gia, Sở Tư pháp
trân trọng đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh phối hợp, phát động, khích
lệ đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị
tham gia cuộc thi; đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp
tham mưu hưởng ứng cuộc thi và tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp để
thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia.
Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại Chuyên mục “Cuộc
thi trực tuyến PHÁP LUẬT VỚI MỌI NGƯỜI” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ
Tư pháp và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử (Chuyên mục Cuộc thi “Pháp luật
với mọi người” trên Báo Pháp luật Việt Nam điện tử có cùng đường dẫn tới địa
chỉ của Cuộc thi được tổ chức trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp). Thí sinh
đăng
ký
tham
gia
thi
trực
tiếp
trên
website:
https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx. Cuộc thi sẽ diễn ra trong
vòng 30 ngày (từ ngày 20/10/2020 đến ngày 20/11/2020).
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
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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 Công văn là Thể lệ Cuộc thi)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PBGDPL-Bộ Tư pháp(Bc);
- VP. UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng Tư pháp các huyện, TP;
- Trang thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: VT, PBGDPL&TDTHPL.
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