
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /UBND-PVHTT 

V/v triển khai, thực hiện cuộc thi 

trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu 

Luật Cảnh sát biển Việt Nam” 

Bắc Sơn, ngày        tháng 9 năm 2021 

     

Kính gửi:  

 - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực 

lượng vũ trang huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 Thực hiện Công văn số 1230/UBND-THNC ngày 31/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm 

hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”. 

 Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị 

lực lượng vũ trang huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện 

như sau: 

 1. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa 

phương tuyên truyền, phổ biến cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật 

Cảnh sát biển Việt Nam”; đăng tải văn bản tuyên truyền về Cuộc thi trên 

Trang thông tin điện tử của huyện. 

  2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tổ chức tuyên 

truyền về mục đích, yêu cầu, nội dung, thể lệ và ý nghĩa của cuộc thi trực 

tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” trên địa bàn huyện, 

bằng các hình thức như: tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên hệ thống loa 

truyền thanh, trang Fanpage,... và các hình thức khác phù hợp, hiệu quả.  

 3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai tuyên truyền cuộc thi trực 

tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” trên hệ thống thông 

tin cơ sở, trang thông tin điện tử của địa phương, mạng xã hội và các hình thức 

phù hợp, hiệu quả với từng đối tưởng trên địa bàn quản lý để thu hút đông đảo 

cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia cuộc thi. 

 4. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an 

huyện quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, 

đoàn viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân hưởng ứng tham gia cuộc thi. 

 Lưu ý: Thể lệ, Ngân hàng câu hỏi, đáp án Cuộc thi được đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng và Website Cuộc thi địa chỉ:  

https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn/ 

 (Công văn số 1230/UBND-THNC ngày 31/8/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn và các văn bản liên quan được gửi kèm văn bản này trên hệ thống 

VNPT-iOffice) 

https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn/
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 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn 

thể, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Thị Thép 
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