
     UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN 

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 461/HĐPH 
V/v hướng dẫn, tham gia Cuộc thi trực 

tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử  

đại biểu Quốc hội và đại biểu  

Hội đồng nhân dân” 

An Giang, ngày 05 tháng 4 năm 2021 

          

    
   Kính gửi:  

  - Các Sở, Ban, ngành đoàn thể tỉnh; 

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

  

Ngày 15 tháng 3 năm 2021 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 

luật tỉnh đã ban hành Công văn số 338/HĐPH về việc phát động tham gia Cuộc 

thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 

đồng nhân dân”, theo đó Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến và sẽ 

diễn ra trong vòng 30 ngày (từ 0h00 ngày 01/4/2021 đến 24h00 ngày 

30/4/2021). 

Để Cuộc thi được tổ chức thành công và có sức lan tỏa sâu rộng; đồng thời 

nhằm hưởng ứng đợt tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến cuộc bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các cơ 

quan, đơn vị thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động và mọi người dân biết về việc Cuộc thi chính thức bắt đầu mở kể từ ngày 

01/4/2021. 

Thí sinh tham gia đăng ký dự thi trực tiếp tại địa chỉ website như 

sau: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn   

Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện theo tinh thần 

Công văn này./. 

  

Nơi nhận:       
- Như trên; 

- Vụ PBGDPL – Bộ Tư pháp; 

- Cục Công tác phía nam – Bộ Tư pháp; 

- Chủ tịch HĐPHPBGDPL tỉnh; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc STP;   

- Các thành viên HĐPHPBGDPL tỉnh; 

- Hội đồng PHPBGDPL cấp huyện; 

- Phòng Tư pháp cấp huyện; 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Cao Thanh Sơn 
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