UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1659 /STP-PBGDPL&TDTHPL
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”

Lạng Sơn, ngày 27 tháng 4 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thực hiện Kế hoạch số 609/KH-BTP ngày 08/3/2021 của Bộ Tư pháp về
tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và
đại biểu Hội đồng nhân dân”; Công văn số 1222/HĐPH ngày 23/4/2021 của Hội
đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (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”. Ngày 15/3/2021, Sở Tư pháp đã ban hành
Công văn số 870/STP-PBGDPL&TDTHPL về việc hưởng ứng tham gia Cuộc
thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội
đồng nhân dân.
Kết quả, trong thời gian vừa qua, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã
tích cực chỉ đạo triển khai, phát động hưởng ứng cuộc thi. Tính đến ngày
19/4/2021, tỉnh Lạng Sơn đã có 8.500 lượt người dự thi với 6.981 bài thi (xếp
thứ 12/63 tỉnh, thành). Để tiếp tục phổ biến sâu rộng, khuyến khích đông đảo
cán bộ, Nhân dân tham gia Cuộc thi, góp phần tuyên truyền, vận động cán bộ,
Nhân dân tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sở Tư pháp - Cơ quan
thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành,
đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố quan, tâm tiếp tục chỉ đạo, tổ chức
truyền thông, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, nội dung và Thể lệ Cuộc thi bằng
các hình thức phù hợp, trong đó chú trọng truyền thông trên các phương tiện
thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, thông qua các hình thức cổ
động trực quan; chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể tại cơ sở
tham gia vận động, khuyến khích hội viên, thành viên và các tầng lớp nhân dân
tham gia Cuộc thi, góp phần động viên Cử tri thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ
của mình về bầu cử.
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Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện; 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 để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp (Bc);
- UBND tỉnh (Bc);
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng Tư pháp các huyện, TP;
- Trang TTĐT Sở Tư pháp, Trang TTĐT PBGDPL tỉnh;
- Lưu: VT, PBGDPL&TDTHPL.
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