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Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Công văn số 870/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 15/3/2021 của Sở 

Tư pháp về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về 

bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”; 

Để hưởng ứng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm 

hiểu pháp luật; nâng cao hiểu biết về pháp luật, mục đích, ý nghĩa và tầm quan 

trọng của cuộc bầu cử và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các phòng, ban, 

đơn vị thực hiện như sau: 

1. Chủ động quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu, động viên, khích lệ toàn thể 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị tích cực tham gia, 

hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức. 

2. Tham gia đăng ký dự thi trực tiếp tại địa chỉ website của Cuộc thi: 

https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn hoặc truy cập Chuyên mục Cuộc thi trực 

tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 

dân” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Trang thông tin điện tử của Hội 

đồng bầu cử Quốc gia; Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; Trang 

thông tin điện tử Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Báo Điện tử Đại biểu nhân dân 

và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử; Trang thôn tin điện tử, Sở Nông nghiệp và 

PTNT Lạng Sơn.  

(Kèm theo Thể lể, cơ cấu giải thưởng, thời gian thi được gửi trên hệ thống 

VNPT-iOffice) 

Trong quá trình tham gia Cuộc thi, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các 

đơn vị phản ảnh về Sở Tư pháp, điện thoại: 02053.717.827./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Nguyễn Phúc Đạt 
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