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THÔNG BÁO 

Danh sách cá nhân và tập thể đạt kết quả cao dự kiến xếp giải đợt 2  

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” 
 

––––––––––––––––– 
 

          Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 08/2/2021 của UBND tỉnh về 

tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”; Thể lệ Cuộc thi 

số 09/TL-BTCCT ngày 05/4/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo danh 

sách cá nhân và tập thể đạt kết quả cao dự kiến xếp giải đợt 2 Cuộc thi trực 

tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” như sau: 

1. Công bố danh sách 11 cá nhân có kết quả thi cao nhất đợt 2 Cuộc thi 

trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” theo thứ tự từ cao xuống thấp (Danh 

sách kèm theo). 

2. Công bố danh sách 06 tập thể có tỷ lệ thí sinh tham gia dự thi cao, có 

nhiều cá nhân đạt giải cao trong đợt thi, tổng điểm và tổng lượt thi cao, xếp 

hạng theo thứ tự từ cao xuống thấp (Danh sách kèm theo).  

Lưu ý: Mọi thắc mắc, khiếu nại về kết quả Cuộc thi, đề nghị các tập 

thể, cá nhân liên hệ Sở Tư pháp – cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi 

(đồng chí Lê Thị Thúy Vi - Trưởng phòng, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp 

luật, Sở Tư pháp, Tổ trưởng Tổ Thư ký Cuộc thi, số điện thoại 02993.825.001 

di động 0944.176.050) trước 16 giờ 30 ngày 07/7/2021. Sau thời gian trên, 

Ban Tổ chức sẽ không xem xét, giải quyết. 

Trên đây là thông báo danh sách cá nhân và tập thể đạt kết quả cao dự 

kiến xếp giải đợt 2 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 

- Đ/c Lâm Hoàng Nghiệp – Phó Chủ tịch UBND    

  tỉnh – Trưởng ban BTC Cuộc thi (báo cáo); 

- Các Thành viên Ban Tổ chức cuộc thi; 

- Các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách; 

- Báo Sóc Trăng (đăng tải); 

- Website của Cuộc thi (đăng tải); 

- Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp (đăng tải); 

- Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh (đăng tải); 

- Lưu: VT, BTCCT.  

 

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

KT. TRƯỞNG BAN 
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GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 
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