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          BAN DÂN TỘC                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

     Số:          /BDT-VP-TTr                Quảng Bình, ngày      tháng 10 năm 2021 
    V/v: tham gia cuộc thi tìm hiểu  

    pháp luật về biên giới, biển đảo 

 

  

                         Kính gửi: cán bô, công chức, người lao động của cơ quan 

 

   Thực hiện Công văn số 152/HĐPHPBGDPL, ngày 04/10/2021 của Hội 

đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về phát động Cuộc thi trực tuyến  

tuyền “ Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, 

nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động, trong cơ quan 

về ý nghĩa, tầm quan trọng của biên giới quốc gia, góp phần nâng cao ý thức đấu 

tranh, bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc; tiếp tục đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

đề nghị toàn bộ nghiêm cứu tham gia cuộc thi.  Ban Dân tộc đề nghị toàn thể cán 

bộ công chức, người lao động của cơ quan nghiên cứu thể lệ cuộc thi tại Văn 

bản số 151/TL-BTC, ngày 04/10/2021 của Ban Tổ chức về Thể lệ Cuộc thi trực 

tuyến “ Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

để tham gia (Có Thể lệ cuộc thi kèm theo ).  

 Thời gian cuộc thi bắt đầu từ 10/10/2021 đến 30/11/2021, đề nghị các 

đồng chí truy cập vào website Cuộc thi tại địa chỉ 

http://timhieuphapluat.quangbinh.gov.vn. hoặc truy cập Website Sở Tư pháp 

Quảng Bình tại địa chỉ https://stp.quangbinh.gov.vn/3cms/. 

 Yêu cầu Văn phòng -Thanh tra ban đăng tải đường link cuộc thi lên trang 

thông tin điện tử Ban để cán bộ, công chức, người lao động tham gia thuận lợi.. 

 Đề nghi sự quan tâm của toàn thể cán bô, công chức, người lao động của 

cơ quan./. 

 

                                                                           KT. TRƯỞNG BAN 

Nơi nhận:                                                            PHÓ TRƯỞNG BAN 
- Như trên 

- Trang TTĐT Ban; 

- Lưu VT, VP-TTr 

 

                                                                            Phan Công Khánh 

https://stp.quangbinh.gov.vn/3cms/
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