
 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /STP- PBGDPL Hải Phòng, ngày     tháng 10 năm 2020 
 

V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật 

với mọi người” do Bộ Tư pháp tổ chức 
 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; 

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

 - Ủy ban nhân dân quận, huyện. 
 

Ngày 05/10/2020, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 3695/KH-BTP về 

việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020 “Pháp luật với 

mọi người”. Cuộc thi được tổ chức với mục đích cung cấp kiến thức pháp luật 

thiết thực với cuộc sống người dân về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 

năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan; Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; 

thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. 

Để Cuộc thi được tổ chức thành công, thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp 

luật Việt Nam (09/11), Sở Tư pháp - cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành 

phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện quan 

tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung: 

1. Vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, người dân trên địa bàn, thuộc phạm vi quản lý tích cực 

hưởng ứng, tham gia Cuộc thi. Đồng thời, tuyên truyền công khai, rộng rãi đến 

đối tượng là người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn 

tham gia dự thi dưới hình thức thi trực tuyến (sử dụng trình duyệt trên máy tính 

hoặc các thiết bị di động có kết nối internet). 

2.  Đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi trên các báo, Cổng/Trang 

Thông tin điện tử hoặc các hình thức phù hợp khác; có thể đăng tải đường link 

của Cuộc thi trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt 

Nam thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân quận, 

huyện. 



3. Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện rà soát danh sách, thông tin của thí 

sinh tham dự thi đảm bảo không vi phạm Thể lệ Cuộc thi và xác minh thông tin 

thí sinh đạt giải tại Cuộc thi theo đề nghị của Ban Tổ chức (nếu có). 

4. Thời gian tổ chức Cuộc thi sẽ diễn ra trong 30 ngày (từ ngày 

20/10/2020 đến ngày 20/11/2020). Thí sinh tham gia Cuộc thi đăng ký dự thi 

trực tiếp tại địa chỉ: https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx. 

Để bảo đảm việc tham gia Cuộc thi theo đúng Thể lệ của Ban Tổ chức, Sở 

Tư pháp đã đăng tải Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi của Bộ Tư pháp trên Cổng 

Thông tin điện tử của Sở Tư pháp thành phố (địa chỉ: sotp.haiphong.gov.vn). 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị 

phản ánh về Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp qua số điện thoại 

02253.640939; email tuyentruyenphapluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp 

đơn vị thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương (Vụ Phổ biến, giáo dục 

pháp luật - Bộ Tư pháp - đồng chí Hoàng Mạnh An, số điện thoại 

024.62739468; email:anhm@moj.gov.vn) để được giải đáp, hướng dẫn kịp thời. 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị. 

(Xin gửi kèm Công văn này Kế hoạch số 3695/KH-BTP ngày 05/10/2020 

của Bộ Tư pháp; Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 “Pháp 

luật với mọi người”)./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Vụ PBGDPL, BTP;                                        

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Phòng Tư pháp quận, huyện; 

- Lưu: VT, P.PBGDPL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Vi 
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