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- Các Sỏ, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các phòng, trung tăm thuộc sỏ Tu pháp.

Thục hiện Công văn số 2132/BTP-PBGDPL ngày 13/6/2018 của Bộ Tu pháp về 
việc huỏng úng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trục tuyến" năm 2018 (theo Ke hoạch 
số 1719/KH-BTP cùa Bộ Tu pháp); để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu hút đông 
đáo cán bộ, công chúc, viên chúc, nguòi lao đông và nhân dân trên địa bàn tình tham 
gia Cuộc thi, Sỏ Tu pháp đề nghị các sỏ, ban, ngành, đoàn thể của tình; UBND các 
huyện, thị xã, thành phố và các phòng, trung tăm thuộc sỏ quan tâm phổ biến, giói 
thiệu về mục đích, ý nghĩa, nội dung Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chúc, viên 
chúc, nguòi lao động và nhân dân trên địa bàn; động viên, Idiuyến khích và tạo điều 
kiện để cán bộ, công chúc, viên chúc, nguòì lao động trong co quan, đon vị, nhân dân 
trên địa bàn tích cục tham gia, huỏng úng Cuộc thi.

Thông tin chi tiết về Cuộc thi đuọc đăng tải trên cổng thông tin điện tủ của Bộ 
Tu pháp tại địa chì: http://pbsdpl.moi.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx và Trang 
thông tin điện tủ cùa sỏ Tu pháp (www.sotuphap.daklak.sov.vn -  mục Cuộc thi 
"Tìm hiểũ pháp luật trục tuyén").

Vậy, Sỏ Tu pháp đề nghị các sỏ, ban, ngành, đoàn thể của tình; UBND các 
huyện, thị xã, thành phố và các phòng, trung tâm thuộc sỏ quan tâm phổ biến, thông 
tin về Cuộc thi nêu trên./. 3^

- Nhu' trên;
- Vụ PBGDPL (để báo cáo);
- Phòng Tn pháp;
-Ltru: V T ,PB G D PL .
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