
  UBND HUYỆN TÂN UYÊN 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL 

   

Số:            /HĐPH PBGDPL 

V/v hưởng ứng cuộc thi trực tuyến“Tìm 

hiểu các quy định của pháp luật liên quan 

đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam 

ở nước ngoài" 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                

 Tân Uyên, ngày     tháng 10 năm 2022 

 

    Kính gửi: 

 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

 

 Thực hiện Công văn số 22/HĐPH-STP ngày 20/10/2022 về việc hưởng ứng 

cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và 

nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài. 

 Để thực hiện hiệu quả Cuộc thi trên địa bàn huyện nhằm tăng cường công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản về quyền và 

nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục 

pháp luật huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai cuộc 

thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người 

lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện như sau: 

 1.Thông tin, vận động, khuyến khích và tạo điều kiện để công chức, viên 

chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương 

mình quản lý tham gia hưởng ứng Cuộc thi.  

 Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm dưới hình thức thi trực  

tuyến tại địa chỉ https://moj.gov.vn/cuocthitructuyen và được đặt banner trên Cổng 

thông tin điện tử BộTư pháp. 

 Thông tin chi tiết về Cuộc thi được đăng tải tại địa chỉ website: 

https://moj.gov.vn/cuocthitructuyen hoặc trên Trang thông tin điện tử tổng hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu (http://pbgdpl.laichau.gov.vn/).  

 2. Đẩy mạnh thông tin, truyền thông về Cuộc thi thông qua buổi tuyên 

truyền, sinh hoạt cơ quan, họp bản, tổ dân phố, trên cổng, trang thông tin điện tử 

hoặc bằng các hình thức phù hợp khác tại đơn vị, địa phương. 

 3. Phối hợp với Ban tổ chức cuộc thi thực hiện rà soát danh sách, thông tin 

thí sinh tham dự thi và xác minh thông tin thí sinh đạt giải tại Cuộc thi theo đề nghị 

của Ban Tổ chức.  

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đề nghị Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT.HĐND huyện; 

- Sở Tư pháp; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: PTP. 

TM. HỘI ĐỒNG  
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP 

Trần Thị Nhung 
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