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V/v phát động tổ chức “Cuộc thi trực
tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn
tỉnh Gia Lai” năm 2021 trên địa bàn
thị xã An Khê

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường.
Thực hiện Kế hoạch số 1236/KH-UBND ngày 07/6/2019 của Ủy ban nhân
dân (UBND) tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công
nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”
trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Kế hoạch số 44/KH-STP ngày 16/9/2021 của Sở Tư pháp
tỉnh về tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai”
năm 2021; Văn bản số 02/BTC ngày 29/9/2021 của Ban Tổ chức về việc phát động
tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2021.
Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trực tuyến (Online) trên mạng
Internet, được đăng tải, tổ chức thi tại địa chỉ đường dẫn liên kết (link) chính thức
và duy nhất: https://pbgdpl.gialai.gov.vn/Cuoc-thi-Hoi-thi/Online-tim-hieu-phapluat-2021 trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai từ
ngày 11/10/2021 đến ngày 07/11/2021, được chia thành 04 đợt thi với thời gian để
tham gia dự thi là 07 ngày/đợt.
Để Cuộc thi được lan tỏa sâu rộng và triển khai đồng bộ, Phòng Tư pháp đề
nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp triển khai một số nội
dung sau đây:
1. Đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi bằng các hình thức phù hợp;
đăng tải Banner, thông tin, địa chỉ đường dẫn liên kết về Cuộc thi trên Cổng/Trang
thông tin điện tử, Fanpage (chính thức) trên các trang mạng xã hội của cơ quan,
đơn vị địa phương; vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động, hội viên, học sinh, sinh viên và đông đảo người dân trong phạm vi quản
lý tích cực hưởng ứng, tham gia dự thi.
2. Phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi thực hiện rà soát danh sách, thông tin
của thí sinh tham gia dự thi đảm bảo không vi phạm Thể lệ Cuộc thi và xác minh
thông tin thí sinh đạt giải tại Cuộc thi theo đề nghị của Ban Tổ chức (nếu có).
Kế hoạch, Thể lệ, Banner và các thông tin khác về Cuộc thi được đăng tải,
cập nhật trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai tại
địa chỉ đường dẫn liên kết (link): https://pbgdpl.gialai.gov.vn/Cuoc-thi-Hoithi/Online-tim-hieu-phap-luat-2021.
Nhận được văn bản này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phường phối hợp,
tổ chức triển khai thực hiện./.

2

(Gửi kèm Văn bản số 02/BTC ngày 29/9/2021 của Ban Tổ chức về việc phát
động tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai”
năm 2021)./.
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