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K ính^ i:
_ Qác Sỏr̂  ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các phòng, trung tâm thuộc sỏ Tu pháp.

Thục hiện Đồ án "Tăng cuông công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng 
cao ý thúc pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2Ò18, Bộ Tu pháp tổ chúc Cuộc thi 
viết "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quá cho thanh, thiếu 
niên" nhằm tìm kiếm, nhân rộng các sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật 
có hiệu quá cho thanh, thiếu niên. Đe đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu hút dông 
đào cán bộ, công chúc, viên chúc, nguôi lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh tham 
gia, huỏng úng Cuộc thi, sỏ Tu pháp đề nghị các sỏ,.ban, ngành, đoàn thể cùa tỉnh; 
UBND các huyện, thị xã, thành phố và các phòng, trung tăm thuộc Sả quan tâm phổ 
biến, giói thiệu về mục đích, ý nghĩa, nội dung Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công 
chúc, viên chúc, nguôi lao động và nhân dân trên địa bàn; đọng viên, khuyến khích 
vá tạo điều kiện để .cán bộ, công chúc, viên chúc, nguôi lao động trong cu quan, đon 
vỊ, nhân dân trên địa bàn tích cục huỏng úng, tham gia Cuộc thi.

Cuộc thi đuọc tổ chúc rộng rãi trên phạm vị cả nuóc, tù ngày 25/7/2018 đến 
ngáy 30/10/2018. Thể lệ và thông tin chi tiết về Cuọc thi duọc dăng tài trên cổng 
thông tin điện tù của Bộ Tu pháp tại địa chì: httn://Dbednl.moi.sov.vn và Báo Pháp 
luật Việt Nam.

Vậy, Sỏ Tu pháp đề nghị các sỏ, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các 
huyện, thị xã, thành phá và các phòng, trung tâm thuộc sỏ quan tâm phổ biến, thông 
tin về Cuọc thi nêu trên./. 3 ^
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- r̂ nu* tren;
-V ụ PBGDPL -  Bộ Tu* pháp (để báo cáo);
- Phòng Tu- pháp các huyện, thỊ xã, thành phó;
- Luu: VT, PBGDPL.


