
UBND TỈNH KON TUM 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     Kon Tum, ngày         tháng         năm  

V/v Hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp 

luật trực tuyến "Pháp luật với mọi 

người" năm 2020. 

Kính gửi: 

 

 

 

- Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; 

- Hội đồng phối hợp các huyện, thành phố.              

 

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 

05/10/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 3695/KH-BTP về việc tổ 

chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020 (sau đây gọi Cuộc thi). 

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi thông qua hình thức thi trực tuyến trên 

Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư 

pháp tại địa chỉ: https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx. 

 Thời gian thi: 30 ngày (từ ngày 20/10/2020 đến ngày 20/11/2020). Cơ cấu giải 

thưởng bao gồm 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 05 giải khuyến khích. Ngoài ra, 

căn cứ điều kiện thực tế, Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức khen thưởng cá nhân đạt giải 

và các tập thể tích cực hưởng ứng, triển khai Cuộc thi trong phạm vi quản lý. 

Để cuộc thi thu hút được đông đảo lực lượng trên địa bàn tỉnh tham gia và trên 

cơ sở Công văn số 3835/BTP-PBGDPL ngày 15/10/2020 của Bộ Tư pháp về phát 

động tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người", Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các đồng chí thành viên Hội 

đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố 

trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh vực, địa bàn được giao tham 

mưu, tư vấn thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND cùng cấp quán 

triệt, giới thiệu, động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động, Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi; đồng thời, đăng tải 

đường link về cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử của ngành, địa phương. 

Đề nghị thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và Hội đồng phối hợp 

PBGDPL các huyện, thành phố triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Chủ tịch HĐPHPBGDPL tỉnh (b/c); 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Lưu VT, PBGDPL/STP. 

TM. HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Phạm Đình Thanh 
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