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BAN TỔ CHỨC CUỘC THI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  792/BTC 
V/v phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp 

luật trẻ em và kỹ năng phòng tránh xâm 

hại trẻ em” trên địa bàn tỉnh An Giang  

 

 

 An Giang, ngày  25 tháng   6    năm 2020 

 

  Kính gửi:   

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

  
 

Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 65/KHPH-STP-SLĐTBXH ngày 20/4/2020 

giữa Sở Tư pháp và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp tổ chức 

cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trẻ em và kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em” trên 

địa bàn tỉnh An Giang. 

Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trẻ em và kỹ năng phòng tránh 

xâm hại trẻ em” trên địa bàn tỉnh An Giang đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn 

thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, phát động rộng rãi 

cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trẻ em và kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em” 

trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Về tài liệu tham khảo và bộ câu hỏi cuộc thi được đăng tải trên cổng thông tin 

điện tử của Sở Tư pháp và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, 

theo địa chỉ: http://sotuphap.angiang.gov.vn/ (tại mục cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trẻ 

em và kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em” trên địa bàn tỉnh An Giang) và 

http://soldtbxh.angiang.gov.vn/ đề nghị quý cơ quan nghiên cứu, để triển khai đầy 

đủ cho đối tượng dự thi. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia dự thi nộp bài thi, đề nghị 

quý cơ quan tổ chức tiếp nhận, tập hợp bài dự thi của cán bộ, chiến sĩ trong lực 

lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động… trong phạm vi cơ 

quan, đơn vị quản lý và nộp về Sở Tư pháp theo thời gian, địa điểm được nêu 

trong Thể lệ cuộc thi được ban hành theo Quyết định số 103/QĐ-BTC ngày 

24/6/2020 của Ban Tổ chức cuộc thi. 

Riêng Phòng Tư pháp cấp huyện giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức 

tiếp nhận, tập hợp bài dự thi trên địa bàn cấp huyện và nộp về Sở Tư pháp, 

đảm bảo đúng tiến độ, thời gian. 

http://sotuphap.angiang.gov.vn/
http://soldtbxh.angiang.gov.vn/


Trong quá trình tổ chức phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trẻ em và 

kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em” tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, nếu 

có khó khăn, vướng mắc, đề nghị quý cơ quan phản ánh về Phòng Phổ biến, 

giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp, địa chỉ: 269, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 

Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, điện thoại: 02963.953.272 để 

được giải đáp hoặc tổng hợp ý kiến trình Ban Tổ chức quyết định trong thời 

gian sớm nhất./. 

Nơi nhận:  TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

- Như trên;                                                                                             TRƯỞNG BAN 

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh; 

- Trang Thông tin Sở Tư pháp;  
- Phòng Tư pháp cấp huyện; 

- UBND xã, phường, thị trấn; 

- Lưu: VT, PBGDPL. 
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