
   HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP 

     PBGDPL TỈNH HƯNG YÊN 
     BTC CUỘC THI TRỰC TUYẾN 

    “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NĂM 2022”  
  

Số:           /BTC 

V/v phát động Cuộc thi trực tuyến 

 “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”  

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hưng Yên, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

Kính gửi:  - Giám đốc các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Ngày 12/9/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 

Hưng Yên ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật 

năm 2022” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Cuộc thi diễn ra trong vòng 20 ngày, 

bắt đầu từ 00 giờ ngày 01/10/2022 đến 23h59 phút ngày 20/10/2022 với hình 

thức thi trắc nghiệm trực tuyến. Đây là một trong những hình thức tuyên truyền 

nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, công chức, học sinh, 

sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Để cuộc thi được tổ chức thành công, đạt hiệu quả, Ban tổ chức Cuộc thi đề 

nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị 

xã, thành phố quan tâm, đẩy mạnh công tác truyền thông về cuộc thi; chỉ đạo, vận 

động, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động và Nhân dân trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia 

cuộc thi đồng thời thực hiện tạo Banner và đăng tải đường link Cuộc thi 

https://sotuphap.hungyen.gov.vn hoặc https://myaloha.vn/cuoc-thi/tim-hieu-

phap-luat-nam-2022-tren-dia-ban-tinh-hung-yen-30234  trên Cổng/Trang thông 

tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với 

Cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức Cuộc thi: Phòng Phổ biến và Theo dõi 

thi hành pháp luật - Sở Tư pháp. Điện thoại: 0766.477.327 (đ/c Nhung). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch HĐPHPBGDPL tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBMT TQ Việt Nam tỉnh; 

- Báo Hưng Yên;  

- Đài PTTH tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Các cơ quan ngành dọc TW  

  đóng  trên địa bàn tỉnh; 

- Thành viên BTC, Tổ Thư ký Cuộc thi; 

- Hội đồng PBGDPL huyện, thị xã, TP; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, PB&TDTHPL. 

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 

 

  

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Nguyễn Đình Chung 
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