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Kính gửi:  

 - Sở Giáo dục và Đào tạo; 

 - Sở Lao động-Thương binh và xã hội; 

 - Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Sở Tư pháp được UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

và các cơ quan liên quan, tổ chức triển khai Cuộc thi trên địa bàn tỉnh theo Kế 

hoạch số 3086/KH-BTP ngày 15/8/2019 của Bộ Tư pháp.  

Thực hiện Công văn số 4183 /BTC ngày 24/10/2019 của Ban Tổ chức về 

việc phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường” và để Cuộc 

thi được tổ chức thành công, thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 

năm 2019, Sở Tư pháp đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 

tích cực triển khai, thực hiện Công văn số 3423/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 

20/9/2019 của Sở Tư pháp về việc hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực 

tuyến và các nội dung sau đây: 

1. Chỉ đạo, tổ chức phổ biến sâu rộng Thể lệ Cuộc thi và vận động, 

khuyến khích, tạo điều kiện cho các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo 

dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi chung là các 

trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp) và học sinh, sinh viên, học viên thuộc 

phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.  

 2. Chỉ đạo việc đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi trên các báo, 

Cổng/Trang Thông tin điện tử hoặc hình thức phù hợp khác; đăng tải đường link 

của Cuộc thi trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức trong 

ngành (Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh), các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; chủ động cập 

nhật tin, bài truyền thông về Cuộc thi và gửi về Sở Tư pháp (email: 



 2 

pbgdplls@gmail.com) để theo dõi, đăng tải trên 

website:http://sotp.langson.gov.vn/ và tổng hợp báo cáo Ban Tổ chức Cuộc thi. 

3. Website của Cuộc thi chính thức mở hoạt động từ ngày 08/11/2019 

thông qua hình thức thi trực tuyến (http://timhieuphapluat.vn). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện; 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 để phối hợp giải quyết./. 

(Gửi kèm theo Công văn là Thể lệ Cuộc thi) 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Vụ PBGDPL-Bộ Tư pháp(Bc); 

- VP. UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng Tư pháp các huyện, TP; 

- Trang thông tin  điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, PBGDPL&TDTHPL.   

                                                              

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 Hoàng Thúy Duyên 
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