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Kính gửi:  

- Các trường THPT và các đơn vị trực thuộc; 

- Các phòng thuộc Sở. 

Ngày 01/7/2019, Sở Tư pháp đã ban hành văn bản số 1776/STP-XDPBPL 

Về việc tiếp tục phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật 

năm 2019". 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường THPT, các đơn vị trực thuộc, 

các phòng thuộc Sở căn cứ Kế hoạch số 4350/KH-UBND ngày 19/4/2019 của 

UBND tỉnh Đồng Nai Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 

2019”, Thể lệ cuộc thi, văn bản số 1250/SGDĐT-TTR ngày 25/4/2019 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc phát động Cuộc thi gia cuộc thi trực tuyến “Tìm 

hiểu pháp luật năm 2019”  tiếp tục phát động tới cán bộ, công chức, giáo viên, 

nhân viên, người lao động, học sinh thuộc đơn vị tích cực tham dự cuộc thi.  

Lứu ý: 

- Thời gian và nội dung thi chia thành 02 đợt, cụ thể như sau: 

+ Đợt 1: Bắt đầu từ ngày 05/6/2019 đến hết ngày 31/7/2019 với nội dung 

thi về Bộ luật Hình sự; pháp luật về Lao động, Bảo hiểm xã hội, Luật Phòng, 

chống tham nhũng, Luật Tố cáo. 

Do thời gian thi Đợt 1 trùng với lịch nghỉ hè, các đơn vị có thể vận động 

giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh thuộc đơn vị tham gia dự thi 

qua hệ thống email, zalo, vn.edu. 

+ Đợt 2: Từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 15/10/2019 với nội dung thi về 

Bộ luật Hình sự, pháp luật về An toàn giao thông; pháp luật về biển, đảo Việt 

Nam; Luật An ninh mạng. 

- Thể lệ cuộc thi, câu hỏi cuộc thi cùng tài liệu tham khảo và các nội dung 

liên quan đến cuộc thi được đăng tải trên Website của cuộc thi tại địa chỉ: 

https://timhieuphapluat.dongnai.gov.vn. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Trang thông tin điện tử; 

- Lưu: VT, TTR. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đào Đức Trình 

https://timhieuphapluat.dongnai.gov.vn/


 2 

 
 


		2019-07-03T15:10:21+0700
	Việt Nam
	Sở Giáo dục và Đào tạo<vanphong.sodongnai@moet.edu.vn> đã ký lên văn bản này!




