SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU
PHÁP LUẬT NĂM 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 02/BTC

Gia Lai, ngày 06 tháng 11 năm 2020

V/v phát động tổ chức “Cuộc thi
trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm
2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn;
- Báo Gia Lai;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai.
Thực hiện Kế hoạch số 1236/KH-UBND ngày 07/6/2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh 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 52/KH-STP ngày 16/10/2020 của Sở Tư pháp tổ chức
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 (sau đây gọi là Cuộc thi).
Với mục đích cung cấp kiến thức pháp luật về một số lĩnh vực thiết thực với
cuộc sống người dân; khuyến khích, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu
pháp luật; góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong các tầng
lớp Nhân dân, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật. Cuộc thi được tổ chức
bằng hình thức thi trực tuyến trên mạng Internet, được đăng tải và tổ chức thi tại
địa chỉ đường dẫn liên kết (link): http://pbgdpl.gialai.gov.vn/chuyenmuc/Cuocthi-THPL-2020” trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia
Lai từ ngày 09/11/2020 đến ngày 06/12/2020, được chia thành 04 đợt thi với thời
gian để tham gia dự thi là 07 ngày/đợt.
Để Cuộc thi được tổ chức thành công, Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị các cơ
quan, tổ chức, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp triển khai các nội dung sau:
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).
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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): http://pbgdpl.gialai.gov.vn/chuyenmuc/Cuoc-thi-THPL2020”.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ về
Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi - Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - SĐT:
02693.821.596 hoặc liên hệ đ/c Hồ Đại Đồng - SĐT/Zalo: 097.329.6389 để được
hướng dẫn.
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp, cộng tác của Quý cơ quan, đơn vị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thành viên BTC và TTK BTC Cuộc thi;
- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: BTC, PBGDPL.
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