
UBND TỈNH KHÁNH HOÀ 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  2639 /STP - PBGDPL Khánh Hòa, ngày  20  tháng  9  năm 2019 

V/v tham gia cuộc thi trực tuyến tìm 

hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà 

trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.  

 

 
 

                             Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

                        - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 

           - Sở Thông tin và Truyền thông; 

                                                   - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa. 

 

 

 
Ngày 29 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có văn bản số 

8746/UBND – NC, về việc triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật 

trong các nhà trường và cơ sở giáo dục. Theo đó, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và 

Truyền thông, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan, 

đon vị có liên quan tổ chức triển khai cuộc thi trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 

3086/KH-BTP ngày 15/8/2019 của Bộ Tư pháp. 

 

Để triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà 

trường và cơ sở giáo dục một cách thiết thực, hiệu quả, Sở Tư pháp đề nghị: 

 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phát động 

cuộc thi, khích lệ học sinh các trường trung học phổ thông, học viên các trung tâm giáo 

dục thường xuyên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích cực 

tham gia hưởng ứng cuộc thi dưới hình thức thi trực tuyến trên trang web: 

Timhieuphapluat.vn, cụ thể như sau: 

- Thời gian tổ chức cuộc thi: Cuộc thi được tổ chức theo 03 vòng thi gồm: Vòng 

loại, vòng bán kết và vòng chung kết toàn quốc, trong đó: 

+ Vòng loại: Dự kiến diễn ra từ ngày 30/9/2019 đến hết ngày 15/11/2019 (kéo 

dài trong 06 tuần thi). 

+ Vòng bán kết: Dự kiến diễn ra từ ngày 15/11/2019 đến hết tháng 01/2020 (kéo 

dài trong 04 tuần thi). 

+ Vòng chung kết toàn quốc: Dự kiến diễn ra vào tháng 03/2020. 

- Nội dung và cách thực dự thi: Theo thể lệ cuộc thi. 

 

2. Nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị: 

 

a) Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các trường 

trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và các đơn vị liên quan trên địa 

bàn tỉnh triển khai cuộc thi trước ngày 25/9/2019; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả 

thực hiện (qua Sở Tư pháp để tổng hợp). 

b) Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa, Trang Thông tin 
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điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Khánh Hòa tăng cường hoạt động thông tin, 

truyền thông để động viên, khích lệ học sinh các trường trung học phổ thông; học viên 

các trung tâm giáo dục thường xuyên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia cuộc thi. 

c) Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo 

các cơ sở Đoàn trực thuộc hưởng ứng cuộc thi. 

 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ quan, 

đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để được hướng dẫn hoặc báo cáo Bộ Tư pháp, 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (báo cáo) 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Văn Khánh 
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