
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM 

HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, 

CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /CV-BTC 
V/v hưởng ứng, tham gia Cuộc thi 

trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về 

phòng, chống bệnh truyền nhiễm” 
  

 

Tuyên Quang, ngày       tháng 10 năm 2021  

 

 

Kính gửi:  

- Các Ban Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ; 

- Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; 

- Các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn  

  đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;                                    

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức CT-XH tỉnh;              

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;               

- Hội Luật gia tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh; 

- Các tổ chức đại diện của doanh nghiệp, HTX; 

- Các DNNN thuộc tỉnh quản lý; 

- Các DNNN trung ương đóng tại địa phương cấp tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Báo cáo viên pháp luật tỉnh. 

 

 

Ngày 29/9/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế 

hoạch số 165/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật 

về phòng, chống bệnh truyền nhiễm”; Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Thể 

lệ Cuộc thi số 06/TL-BTC ngày 12/10/2021, theo đó Cuộc thi được tổ chức 

bằng hình thức trực tuyến, diễn ra từ ngày 15/10/2021 đến hết ngày 

30/10/2021; người dự thi truy cập Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 

pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm”  tại đường link 

https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang 

Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang, Báo Tuyên 

Quang điện tử và một số Trang thông tin điện tử, fanpage của một số cơ quan 

đơn vị để tham gia dự thi, trả lời 01 mã Đề thi gồm 30 câu hỏi (29 câu hỏi trắc 

nghiệm và 01 câu dự đoán số người tham gia trả lời đúng các câu hỏi)  trong 

ngân hàng câu hỏi trong thời gian tối đa 30 phút/01 lần thi; mỗi người dự thi 

được dự thi tối đa 05 lượt thi. 

https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn/


Để Cuộc thi thu hút đông đảo người tham gia thi, góp phần nâng cao 

nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm  

trong cán bộ, Nhân dân, Ban Tổ chức Cuộc thi trân trọng đề nghị các cơ quan, 

đơn vị (như kính gửi): 

1. Vận động công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên 

và Nhân dân thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi theo 

đúng Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi; tạo không khí sôi nổi hưởng ứng Ngày Pháp 

luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021. 

2. Thực hiện các hoạt động truyền thông về Cuộc thi; đặt đường link 

Cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử, chia sẻ trên fanpage của cơ quan, đơn vị.  

Ban Tổ chức Cuộc thi gửi kèm theo Kế hoạch số 165/KH-UBND và Thể 

lệ số 06/TL-BTC. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ 

về Cơ quan Thường trực Cuộc thi - Sở Tư pháp, điện thoại 02073 814 482, 

02073 818 153, 0915113779 để được hướng dẫn, trao đổi cụ thể./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/cáo); 

- PCTUBND tỉnh Hoàng Việt Phương (báo cáo); 
- Như trên; 
- Trang TTĐT PBGDPL tỉnh; 

- Lưu: VT. , XDKTTHPL&PBGDPL.  
(VTM.Hiền)  

TM. BAN TỔ CHỨC 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

 Nguyễn Thị Thược 
 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-10-13T08:20:22+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Nguyễn Thị Thược<ntthuocstptq@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-10-13T10:28:04+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tư pháp<tuphap@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-10-13T10:28:11+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tư pháp<tuphap@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-10-13T10:28:19+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tư pháp<tuphap@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




