UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:411/STP-XDKTTHPL&PBGDPL

Tuyên Quang, ngày15 tháng 4 năm 2022

V/v triển khai cuộc thi trực tuyến
“Nâng cao nhận thức phòng tránh tai
nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh
để lại ở Việt Nam”
,

Kính gửi:
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
Thực hiện Văn bản số 1123/UBND-NC ngày 05/4/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức
phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”, theo
đó, cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên mạng internet. Thời gian
bắt đầu từ ngày 04/4/2022 đến ngày 04/5/2022. Tham gia dự thi tại địa chỉ:
http://vnmac.gov.vn/.
Để tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi, Giám đốc Sở yêu cầu:
Trưởng phòng, thủ trưởng đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt đến 100%
công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tham gia Cuộc thi.
Hình thức, cách thức tham gia Cuộc thi theo Thể lệ Cuộc thi gửi kèm.
Kết thúc Cuộc thi, thống kê số lượng người, số lượt tham gia, báo cáo Sở Tư
pháp (qua Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục
pháp luật) trước ngày 10/5/20212 để tổng tợp, báo cáo theo quy định.
Yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình
tham gia dự thi, nếu có vướng mắc liên hệ về Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành
pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật (đồng chí Nguyễn Đức Thành, điện
thoại: 0207.3818153; di động: 0915 113 779)./.
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