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V/v đôn đốc tham gia Cuộc thi trực tuyến
“Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc
hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các trường: Chính trị Trà Vinh, Đại học, Cao đẳng
trên địa bàn tỉnh;
- Các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Ngày 15/3/2021, Sở Tư pháp cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ
biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh ban hành Công văn số 262/STPVBPB&TDTHPL gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các trường cao đẳng, đại
học và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc phát động tham gia
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu
Hội đồng nhân dân”. Tuy nhiên, đến nay số lượng cán bộ, công chức, viên chức,
đoàn viên, hội viên, sinh viên, học viên, người lao động và Nhân dân trên địa địa
bàn tỉnh Trà Vinh tham gia dự thi còn rất hạn chế.
Để phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên,
hội viên, người lao động và Nhân dân tham gia đông đảo Cuộc thi trực tuyến “Tìm
hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” đồng
thời thực hiện Công văn số 1222/HĐPH ngày 23/4/2021 của Hội đồng phối hợp
PBGDPL Trung ương về việc đôn đốc tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu
pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”. Thường
trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị:
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các huyện, thị xã, thành phố là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; các
trường chính trị, đại học, cao đẳng; doanh nghiệp Nhà nước; Trưởng phòng Tư
pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Tư pháp phối hợp, tiếp tục chỉ đạo cán bộ,
công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, sinh viên, học viên, người lao động
thuộc phạm vi quản lý và hướng dẫn Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc
thi; chỉ đạo đơn vị trực thuộc tổ chức truyền thông, phổ biến về mục đích, ý nghĩa
và nội dung, Thể lệ Cuộc thi, thông qua các hình thức cổ động trực quan, đặt link
của Cuộc thi theo địa chỉ: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn trên
Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; khuyến khích mọi
người tham gia Cuộc thi.
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2. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và
Truyền hình Trà Vinh có hình thức thông tin, truyền thông về Cuộc thi thông qua
các video clip quảng bá, cổ động về Cuộc thi, phát liên tục trên sóng phát thanh truyền hình; thực hiện các tin, bài, phóng sự,…nhằm thu hút đông đảo người dân
hưởng ứng và tham gia Cuộc thi.
3. Đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và công chức Tư
pháp - Hộ tịch cấp xã tiếp tục phát huy vai trò trong việc chủ động tham mưu cho
Ủy ban nhân cùng cấp triển khai các nội dung nêu trên bảo đảm hiệu quả, có chất
lượng, góp phần tổ chức Cuộc thi thành công.
Thông tin cập nhật về Cuộc thi và các tài liệu liên quan đề nghị vào địa chỉ
website của Cuộc thi: http//thitimhieuphapluat.moj.gov.vn để tham khảo, sử
dụng, tham gia Cuộc thi.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan,
đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh đến Sở Tư pháp (điện thoại số 3866409) để phối
hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Vụ PBGDP-BTP (b/c);
- Cục Công tác phía Nam - BTP (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Ông Lê Thanh Bình, PCT UBND tỉnh,
CT Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (b/c);
- GĐ, các PGĐ STP (để biết);
- UBND cấp huyện (phối hợp thực hiện);
- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố (thực
hiện);
- Các phòng, đơn vị thuộc STP (thực hiện);
- Lưu: VT, VBPB&TDTHPL.
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