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Sóc Trăng, ngày 29 tháng 3 năm 2021

V/v hưởng ứng Cuộc thi trực
tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu
cử đại biểu Quốc hội và đại biểu
Hội đồng nhân dân”

Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT và đơn vị trực thuộc;
- Trường BTVH Pali Trung cấp Nam bộ;
- Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và
Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Công văn số 07/HĐPB ngày 16/3/2021 của Hội đồng Phối hợp
phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Sóc Trăng về việc hưởng ứng Cuộc thi trực
tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng
nhân dân”.
Để Cuộc thi được lan tỏa sâu rộng đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân
viên, người lao động và học sinh toàn ngành Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo
đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên,
người lao động và học sinh của đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.
2. Đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi trên Trang Thông tin điện
tử của đơn vị hoặc hình thức phù hợp khác; đăng tải đường link của Cuộc thi
trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị.
3. Chỉ đạo bộ phận phụ trách phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi thực
hiện rà soát danh sách, thông tin của thí sinh tham gia 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).
(Đính kèm Kế hoạch số 609/KH-BTP, ngày 08/3/2021 của Bộ Tư pháp;
Thể lệ số 610/TL-BTC, ngày 08/03/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến
“Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân
dân”).
Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn vướng mắc, các đơn vị
liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Chính trị, tư tưởng, số điện thoại:
0299.3616041) để phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, CTTT.
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