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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Số:         /HĐPH-TP
V/v đôn đốc tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp 

luật trực tuyến năm 2021 (đợt 1)

Hải Dương, ngày      tháng 7 năm 2021

 Kính gửi:
- Các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh;
- Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố.

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021 (đợt 1) do Hội đồng phối 
hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tổ chức, phát động từ ngày 
01/7/2021 đến 31/7/2021. Qua theo dõi của Ban Tổ chức Cuộc thi, nhiều sở, 
ngành, đoàn thể tỉnh và Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện đã kịp thời ban 
hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động và nhân dân thuộc phạm vi quản lý tích cực tham gia, tiêu biểu như: 
Công an tỉnh; Sở Tư pháp, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Ninh Giang, 
Thanh Miện và thành phố Chí Linh …

Để tiếp tục phổ biến sâu rộng, khuyến khích đông đảo cán bộ, Nhân dân 
tham gia Cuộc thi, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề 
nghị:

1. Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh - thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL 
tỉnh và Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường 
chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức truyền thông, phổ biến về mục đích, ý nghĩa và nội 
dung, Thể lệ Cuộc thi bằng các hình thức phù hợp, đặt link cuộc 
thi:https:/timhieuphapluat.haiduong.gov.vn trên hệ thống Cổng/Trang thông 
tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương, trên các nền tảng mạng xã hội.  Tiếp 
tục chỉ đạo, triển khai sâu rộng trong hệ thống các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, 
khu công nghiệp; chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể tại cơ sở 
tham gia vận động, khuyến khích hội viên, thành viên tham gia Cuộc thi.

2.  Đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phát huy 
vai trò trong việc chủ động tham mưu triển khai các nội dung nêu trên bảo đảm 
hiệu quả, có chất lượng, góp phần tổ chức Cuộc thi thành công. 

Thông tin cập nhật về Cuộc thi được Ban Tổ chức đăng tải trên website của 
Cuộc thi tại địa chỉ: http://timhieuphapluat.haiduong.gov.vn để các cơ quan, đơn vị, 
địa phương tham khảo, sử dụng.
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Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc 
thi: Sở Tư pháp, điện thoại 0220.3833650.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch HĐPH 
PBGDPL tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố ;
- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban Thư ký của Hội đồng;
- Lưu: VT,XDPBPL.

TM. HỘI ĐỒNG
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Bùi Sỹ Hoàn
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