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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Đồng Nai, ngày   19    tháng 8 năm 2019 

 

 

Kính gửi:  

- Các trường THPT và các đơn vị trực thuộc; 

- Các phòng thuộc Sở. 

 

Để tiếp tục tham gia tốt đợt 2, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật 

năm 2019”, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường THPT và các 

đơn vị trực thuộc căn cứ Kế hoạch số 4350/KH-UBND ngày 19/4/2019 của 

UBND tỉnh vế tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2019”, văn 

bản số 1250/SGDĐT-TTR ngày 25/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào về việc phát 

động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2019” tập trung 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. 

Lưu ý: Thời gian đợt 2 diễn ra từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 15/10/2019 

với các nội dung thi: 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. 

    GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 Huỳnh Lệ Giang  
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