
UBND TỈNH KHÁNH HOÀ 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:1461/STP - PBGDPL Khánh Hòa, ngày 31 tháng  7  năm 2018 

V/v hưởng ứng Cuộc thi viết “Sáng 

kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp 

luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”.  

 

 

                          

 

                                 Kính gửi:  

                - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

                                         - Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã Ninh Hoà, 

                         Thành phố: Nha Trang, Cam Ranh. 

 

 

 

Thực hiện Công văn số 2711/BTP – PBGDPL ngày 24/7/ 2018 của Bộ 

Tư pháp về việc hưởng ứng Cuộc thi viết “Sáng kiến. mô hình phổ biến, giáo 

dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”.  

 

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước nhằm 

tìm kiếm, nhân rộng các sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu 

quả cho thanh, thiếu niên; đổi mới, đa dạng hoá các hình thức phổ biến, giáo dục 

pháp luật. Thể lệ và thông tin về Cuộc thi được đăng tải trên Cổng Thông tin 

điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn và Báo Pháp luật 

Việt Nam. Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải 

ba, các giải khuyến khích và giải phụ. Thời gian thi được tổ chức từ tháng 7 đến 

hết ngày 30/10/ 2018. Để tích cực hưởng ứng Cuộc thi, Sở Tư pháp đề nghị các 

sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Ninh Hoà, thành phố: Nha Trang, Cam 

Ranh thực hiện các công việc sau: 

 

1. Các sở, ban, ngành quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu, động viên, kích 

lệ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị 

tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi. 

 

2. UBND các huyện, thị xã Ninh Hoà, thành phố: Nha Trang, Cam Ranh 

phát động, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu, động viên, kích lệ toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị tích cực tham gia 

hưởng ứng Cuộc thi; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, giới 

thiệu đến cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc 

thi.  

 

Các bài tham gia dự thi đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, 

giáo dục pháp luật) – Số 58, 60 Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội chậm nhất vào 

ngày 30/10/2018. 

http://pbgdpl.moj.gov.vn/
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Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo) 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Văn Khánh 
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