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V/v phát động tham gia 

cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức 

pháp luật trong các nhà trường  

và cơ sở giáo dục nghề nghiệp   
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Kính gửi:   

- Các trường THPT, Trung tâm GDTX tỉnh; 

- Các trung tâm GDNN-GDTX; 

 

Thực hiện Công văn số 9703/UBND-THNC ngày 21/8/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các 

nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Công văn số 2350/STP-XDPBPL ngày 

26/8/2019 của Sở Tư pháp Về việc triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức 

pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp (theo nội dung Kế 

hoạch số 3086/KH-BTP ngày 15/8/2019 của Bộ Tư pháp), Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo đề nghị các trường THPT, các phòng thuộc Sở thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Căn cứ Kế hoạch số 3086/KH-BTP ngày 15/8/2019 của Bộ Tư pháp Tổ 

chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp, thủ trưởng các trường THPT, các trung tâm GDNN-GDTX 

và Trung tâm GDTX tỉnh triển khai nội dung thi, đối tượng dự thi, thời gian dự thi 

và các nội dung khác có liên quan về cuộc thi tới giáo viên, nhân viên, người lao 

động, học sinh thuộc đơn vị trước ngày 20/9/2019. (Gửi đính kèm Kế hoạch số 

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

2. Thủ trưởng các trường THPT, các trung tâm GDNN-GDTX và Trung tâm 

GDTX tỉnh phát động học sinh, học viên thuộc đơn vị mình tích cực hưởng ứng 

tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

Ghi chú: Thí sinh tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật 

trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại website: 

timhieuphapluat.vn. 

Trên đây là các nội dung liên quan đến việc phát động cuộc thi trực tuyến 

tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 

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

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Ban Giám đốc; 

- Trang Thông tin điện tử của Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, TTR. 
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Trương Thị Kim Huệ 
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