UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ TƯ PHÁP

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

Số: 3105 /STP-XDPBPL

Đồng Nai, ngày 20 tháng 10 năm 2020

V/v phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp
luật trực tuyến “Pháp luật cho mọi
người” do Bộ Tư pháp tổ chức

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các
đoàn thể;
- UBND các huyện, TP. Long Khánh,
thành phố Biên Hòa.
Thực hiện Công văn số 3835/BTP-PBGDPL ngày 15/10/2020 của Bộ Tư
pháp về việc phát động tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp
luật cho mọi người”. Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả
nước, dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp
tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx. Thí sinh
tham gia dự thi trả lời 19 câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp, 01 câu dự đoán trên
máy tính và các thiết bị di động có kết nối internet theo phần mềm bộ đề câu
hỏi được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó).
Thời gian thi: 30 ngày (từ ngày 20/10/2020 đến ngày 20/11/2020). Giải
thưởng dành cho cá nhân bao gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 5
giải khuyến khích. Để tích cực hưởng ứng Cuộc thi, Sở Tư pháp - cơ quan
thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các
cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện như sau:
1. Vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng,
tham gia Cuộc thi.
2. Đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi trên các báo, Cổng/Trang
Thông tin điện tử hoặc hình thức phù hợp khác; chia sẽ, đăng tải đường link của
Cuộc thi trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của sở, ngành, đoàn thể, địa phương
và các cơ quan, tổ chức.
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3. UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa tuyên
truyền, phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ
quan, đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi; chỉ đạo UBND các xã,
phường, thị trấn tuyên truyền, phát động Cuộc thi trên hệ thống loa truyền
thanh ở cơ sở.
(Các cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập Trang Thông tin điện tử Sở Tư
pháp tại địa chỉ http://stp.dongnai.gov.vn mục Văn bản chỉ đạo, điều hành để
tải Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật – Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp (b/c);
- Giám đốc, các PGĐ Sở Tư pháp;
- Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, XDPBPL.
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