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Số: 655 /BTC
V/v phát động thi Đợt 2 Cuộc thi trực tuyến 

tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2020

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 8 năm 2020

— Kmhmh gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thê ở tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề; 
các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 3140/KH-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh về việc tổ 
chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2020*, ngày 26/7/2020, Ban 
Tổ chức Cuộc thi đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi và triển khai thi Đợt 1 với nội dung 
“Tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Đợt thi này đã kết thúc 
vào ngày 31/7/2020, thu hút 2.484 thí sinh là cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, 
người lao động, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, học sinh, sinh viên 
trên địa bàn tỉnh tham gia với tống số 3.616 lượt thi, trong đó có nhiều bài thi đạt chất 
lượng cao. Các thí sinh đạt giải của Đợt 1 sẽ được Ban Tổ chức Cuộc thi công bố và 
trao giải tại buổi Lễ tổng kết Cuộc thi (dự kiến thực hiện trong tháng 11/2020).

Theo Ke hoạch của ƯBND tỉnh, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ phát động thi Đợt 2 với 
nội dung “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về lao động”, bắt đầu từ ngày 01/9/2020 cho 
đến hết ngày 30/9/2020. Để tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Đợt 2 của Cuộc thi 
này trên phạm vi toàn tỉnh, Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 
phương của tỉnh tiếp tục quan tâm đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền, giới thiệu về 
Đợt 2 của Cuộc thi và quán triệt, động viên cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, 
người lao động, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, học sinh, sinh viên 
thuộc phạm vi quản lý hưởng ứng tham gia Đợt 2 của Cuộc thi này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị 
phản ánh về Ban Tổ chức Cuộc thi (thông qua Sở Tư pháp - Phòng Phổ biến, 
giáo dục pháp luật, sổ điện thoại: 0262.3952.120) đế kịp thời tháo gỡ, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Thành viên BTC Cuộc thi;
- Lưu: VT, PBGDPL.
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