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Lạng Sơn, ngày 31 tháng 8  năm 2018 

 
 
 
  

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

                                                   - UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại 

một số địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật giai đoạn 2017 - 2021” năm 2018. 

Ngày 20/8/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 3098/KH-BTP tổ chức 

cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật.  

Sở Tư pháp thông báo và đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tích cực hướng ứng, tham 

gia cuộc thi. 

 Kế hoạch, thông tin về cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

của Bộ Tư pháp tại địa chỉ :http://www.moj.gov.vn/qt/thongbao/Pages/thong-

bao.aspx và Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: 

http://sotp.langson.gov.vn và được gửi kèm  văn bản này qua Eoffice. 

Trong quá trình tham gia cuộc thi, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị 

các đơn vị phản ảnh về Sở Tư pháp (qua Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật và 

Theo dõi thi hành pháp luật, điện thoại: 02053.717.827)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng Tư pháp các huyện, TP; 
- Lưu: VT, PBGDPL&TDTHPL.   

                                                             

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

 Đinh Đức Chính 
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