
ỦY BAN NHÂN DẬN 
HUYỆN PHỦ CỪ

Số: 2-2-6/UBND-TP 
V/v hưởng ứng cuộc thi "Tìm -hiểu 

pháp luật trực tuyến" năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

Phù Cừ, ngày2& tháng 4 năm 20Ĩ9

Kính gửi:
- Các phòng, ngành, đoàn thể huyện;
- Uy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 442/STP-PBGDPL ngày 22/4/2019 của Sở T ư  pháp V/v 
hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2019.

Ngày 09/4/2019, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1200/KH-BTP về việc tổ chức 
cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2019. Cuộc thi được tồ chức nhằm  mục 
đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, 
xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân 
thủ, châp hành và bảo vệ pháp luật cho mọi người trong xã hội; giảm thiêu các hành vi vi 
phạm pháp luật và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật.

Dự kiến thời gian thi được tỗ chức từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2019, chia thành 04 
đợt. Mỗi đợt có cơ cấu giải thưởng dành cho cá nhân bao gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 
giảỉ ba.

Đe việc tổ chức Cuộc thi thành công, UBND huyện đề nghị các phòng, ngành, 
đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn quán triệt, tuyên truyền, động viên, khích lệ toàn 
thê công chức, viên chức, người lao động, người dân ừên địa bàn tích cực tham gia hưởng 
ứng cuộc thì đồng thời đăng tải đường link về cuộc thi trên Cỗng/Trang thông tin điện tử 
của cơ quan, đơn vị.

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi, dưới hĩnh thức thi trực tuyến trên Trang 
thông tin điện từ Phổ biến, giáo dục pháp luật, cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại 
địa chỉ: http://pbgdpl.moi.gov.vn/qƯcuocthì/Pages/home.aspx. Kế hoạch tổ chưc Cuộc thi 
được đãng tải trên Trang thông tin điện từ Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tại địa chỉ: 
http://sotuphap.hungven.gov.vn/portal/pages/default.aspx,

Đê nghị Thủ trưởng^các phòng, ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị 
trân quan tâm, phối hợp triển khai thực hiệiỤT
Nơi nhận:
- Như kg;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện;
- Lưu: VT, TP.
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