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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Gia Viễn, ngày 25 tháng 10 năm 2022 

 

   Kính gửi:   

- Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 

luật huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2338/KH-BTP ngày 07/7/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp 

luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài” (sau 

đây gọi là Cuộc thi); Công văn số 3991/BTC ngày 14/10/2022 của Ban tổ chức 

Cuộc thi phát động tổ chức cuộc thi trực tuyến được tổ chức trong vòng 30 ngày, 

bắt đầu từ 0h00 ngày 25/10/2022 đến 24h00 ngày 25/11/2022; Công văn số 

05/HĐPH-STP ngày 20/10/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 

luật tỉnh Ninh Bình về việc hưởng ứng Cuộc thi. Để góp phần tuyên truyền, phổ 

biến sâu rộng, khuyến khích đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và Nhân 

dân tham gia Cuộc thi, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL) huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện các nội dung sau:  

1. Hướng dẫn, chỉ đạo, vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động, người dân trên địa bàn tích cực hưởng 

ứng, tham gia Cuộc thi;  

2. Đẩy mạnh tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng Cuộc thi bằng các 

hình thức phù hợp, trong đó tập trung truyền thông trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, trên hệ thống Trang thông tin 

điện tử;  

3. Căn cứ điều kiện thực tế có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời 

cá nhân đạt giải và các tập thể tích cực hưởng ứng, triển khai Cuộc thi; 

4. Phối hợp với Phòng Tư pháp thực hiện rà soát, thống kê danh sách, thông 

tin người tham dự thi và xác minh thông tin người đạt giải tại Cuộc thi (nếu có).  

Thông tin về Cuộc thi được đăng tải trên website của Cuộc thi tại địa chỉ: 

http://moj.gov.vn/cuocthitructuyen và chuyên mục “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 
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các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam 

ở nước ngoài” tại địa chỉ http://phobiengiaoducphapluat.ninhbinh.gov.vn/ và 

http://sotuphap.ninhbinh.gov.vn/.  

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn phản ánh trực tiếp về Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật huyện (qua Phòng Tư pháp) để hướng dẫn.  

(Gửi kèm Thể lệ Cuộc thi số 3392/TL-BTC ngày 14/10/2022 của Ban tổ 

chức Cuộc thi).  

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đề nghị các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng thời gian 

quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TP. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vũ Thị Dược 
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