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                         #DiaDiemNgayBanHanh
  
  V/v phát động cuộc thi tìm hiểu 
     pháp luật trực tuyến năm 2020.

Kính gửi: 
   - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
   - Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh;
   - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn
viên thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân tiếp cận, tìm hiểu và nắm bắt
các văn bản pháp luật mới ban hành, có liên quan mật thiết đến đời sống xã hội,
Sở Tư pháp Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-STP ngày 12/5/2020
về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020.

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi thông qua hình thức thi trắc
nghiệm trực tuyến tại địa chỉ: timhieuphapluatquangnam.vn, dành cho các đối
tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn
vị, địa phương, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên và nhân dân trên địa
bàn tỉnh.

Cuộc thi diễn ra trong 01 đợt, thời gian bắt đầu cuộc thi từ ngày 10/6/2020
đến ngày 10/7/2020.  Nội dung thi chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu
như: Bộ luật Lao động 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán
bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia 2019
và Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi
hành;  Luật  An ninh mạng  2018;  Luật  Dân quân  tự  vệ  2019;  Nghị  định số
100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử lý hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 15/2020/NĐ-CP
ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao
dich điện tử. 

Ban Tổ chức cuộc thi kính đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn
thể tỉnh; Hiệu trưởng các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn
tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực quan tâm phát động,
khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn
vị; đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên thuộc các Trường và nhân dân tại
địa  phương  tham  gia  dự  thi  theo  thể  lệ  dự  thi  tại  địa  chỉ:
timhieuphapluatquangnam.vn. 



Ban Tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng, phối hợp của các cơ
quan đơn vị để cuộc thi đạt được kết quả tốt./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTP các huyện, thị xã, thành phố

- Lưu: VT, PBGDPL

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

TRƯỞNG BAN

                       GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

                          #ChuKyLanhDao
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