
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TƯ PHÁP 

 
Số:       /STP-VBPB&TDTHPL 

V/v phát động tham gia Cuộc thi 
 trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển 

Việt Nam”  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    
Trà Vinh, ngày       tháng 9 năm 2021       

 

 

Kính gửi:   

    - Các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; 
    - Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.         

     

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1191/BCH-CT ngày 08/9/2021của Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc thông tin và tham gia Cuộc thi trực tuyến 
“Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” (gọi tắt là Cuộc thi). 

Để hưởng ứng Cuộc thi, Sở Tư pháp yêu cầu các đơn vị thuộc Sở, Phòng Tư 
pháp các huyện, thị xã, thành phố triển khai, quán triệt đến toàn thể công chức, 

viên chức và người lao động; công chức tư pháp cấp huyện; công chức tư pháp – 
hộ tịch của xã, phường, thị trấn; đồng thời tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong 

Nhân dân để biết, tham gia dự thi theo Quyết định số 11504/QĐ-BTC ngày 
19/8/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi (có đính 
kèm). 

Sở Tư pháp yêu cầu các đơn vị thuộc Sở, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, 
thành phố thực hiện tốt nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- GĐ, các PGĐ Sở Tư pháp;   
- BỘ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (để biết);    
- Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh (đăng); 
- Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (đăng);  
- Lưu VT, VBPB&TDTHPL.                               
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Trần Hoàng Khâm 
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