
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN 

“TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NĂM 2021” 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sóc Trăng, ngày        tháng 7 năm 2021 
 

Số:           /BTCCT 
V/v phát động thi đợt 3 Cuộc thi trực tuyến  

“Tìm hiểu pháp luật năm 2021” 
 

 

              Kính gửi: 

- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

  - UBND các huyện, thị xã, thành phố Sóc Trăng. 

 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” do Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức, phát động từ ngày 01/5/2021 đến ngày 

18/10/2021 gồm 5 đợt thi. Đến nay, đợt 2 Cuộc thi đã kết thúc, qua theo dõi 

của Ban Tổ chức Cuộc thi, cơ bản các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, vận động cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, 

người lao động, các tầng lớp Nhân dân thuộc phạm vi quản lý tích cực tham gia 

Cuộc thi. Vì vậy, một số cơ quan, đơn vị, địa phương đã và đang có số lượng 

người dự thi đông đảo (thu  hút  6.969 thí  sinh với tổng số 11.111 lượt thi), dẫn 

đầu là Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, thành phố Sóc Trăng, thị 

xã Ngã Năm, huyện Châu Thành, huyện  Mỹ Tú … , Tuy nhiên, bên cạnh đó, 

một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm chỉ đạo, đôn đốc triển khai 

hưởng ứng Cuộc thi, số lượng người dự thi còn rất hạn chế. 

Để tiếp tục phổ biến sâu rộng, khuyến khích đông đảo cán bộ, chiến sĩ, 

công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp Nhân dân tham gia đợt 3 

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật bắt đầu từ ngày 01/7/2021 cho đến hết 

ngày 31/7/2021 với các nội dung: Pháp luật về Hình sự, Dân sự, Lao động, 

Bảo hiểm y tế, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Giao thông đường bộ. 

Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các hội và Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt các 

nội dung sau:  

1. Tiếp tục vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động, người dân trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi 

quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi. 

2. Đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi trên Cổng/Trang Thông 

tin điện tử hoặc hình thức phù hợp khác; đăng tải đường link của Cuộc thi 

trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương. 

3. Chỉ đạo việc 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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4. Phòng tư pháp các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phát huy vai trò 

trong việc chủ động tham mưu triển khai các nội dung nêu trên bảo đảm hiệu 

quả, có chất lượng, góp phần tổ chức Cuộc thi thành công.   

Thông tin cập nhật về Cuộc thi và các tài liệu liên quan được Ban Tổ chức 

đăng tải trên website của Cuộc thi tại địa chỉ: 

https://timhieuphapluat.soctrang.gov.vn để các cơ quan, đơn vị, địa phương 

tham khảo, sử dụng. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề 

nghị phản ánh về Ban Tổ chức Cuộc thi (thông  qua  Sở  Tư  pháp - Phòng  

Phổ  biến, giáo dục pháp luật, số điện thoại: 0299.3825.001, 

Email: pbgdplstpst@gmail.com) để kịp thời tháo gỡ, giải quyết. 

Vì nhiệm vụ chung, rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của quý 

cơ quan! 

*Đính kèm: Danh sách số lượng thí sinh tham gia Cuộc thi đợt 2 của 

các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 

-  Thành viên Ban Tổ chức; 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

TM. BAN TỔ CHỨC  

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Phạm Tuân 
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