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Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường: Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề;
Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và UBND tỉnh
Đắk Lắk về việc đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm
phòng, chống dịch COVID-19 trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Hội đồng
phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã ban hành Kế hoạch số
20/KH-HĐPH ngày 16/9/2021 về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp
luật về phòng, chống dịch COVID-19” và Thể lệ Cuộc thi số …/TL-HĐPH ngày
…/9/2021 để triển khai trên phạm vi toàn tỉnh.
Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng
Internet, tại địa chỉ: http://thitimhieuphapluat.daklak.gov.vn. Thời gian thi bắt
đầu từ ngày 01/10/2021 và kết thúc vào ngày 30/11/2021.
Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ đủ 12 tuổi trở lên, hiện đang sinh
sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh (Trừ thành viên Tổ Thư ký Cuộc thi;
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp; cán bộ phụ
trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm Cuộc thi).
Để Cuộc thi được tổ chức thành công, thu hút sự tham gia đông đảo của
cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và
Nhân dân trên địa bàn tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các Sở,
ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các trường
Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, các trường Cao đẳng, Đại học và các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau đây:
1. Đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh
- Chỉ đạo, quán triệt, phổ biến sâu rộng Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi và vận
động, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao
động, hội viên, thành viên của cơ quan, đơn vị mình tích cực hưởng ứng, tham gia
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Cuộc thi; đảm bảo mỗi cơ quan, đơn vị có ít nhất 70% số lượng người làm việc
tham gia dự thi.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi; đăng tải đường link của
Cuộc thi (http://thitimhieuphapluat.daklak.gov.vn) trên Trang thông tin điện tử
của cơ quan, đơn vị mình hoặc hình thức phù hợp khác.
- Kết hợp triển khai Cuộc thi với việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về
phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại
cơ quan, đơn vị.
- Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí trên
địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, đưa tin về Cuộc thi; đăng tài toàn văn
Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi, đường link về Cuộc thi do Sở Tư pháp - cơ quan
Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cung cấp; kịp thời phản ánh việc
triển khai, phổ biến, hưởng ứng Cuộc thi ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên
địa bàn tỉnh. Chỉ đạo hệ thống truyền thanh ở cấp huyện và ở cơ sở bố trí thời
lượng phù hợp để phổ biến, giới thiệu về Cuộc thi.
- Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường Trung học cơ sở,
Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh phát động học sinh tích cực hưởng ứng,
tham gia Cuộc thi, có biện pháp lồng ghép, phổ biến, triển khai Cuộc thi với các
hoạt động khác trong nhà trường.
2. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, cơ quan,
đơn vị liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai các hoạt
động hưởng ứng Cuộc thi tại địa phương; đăng tải đường link của Cuộc thi trên
Trang thông tin điện tử của địa phương.
- Tăng cường thông tin, truyền thông về Cuộc thi; tích cực vận động cán
bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, đội ngũ báo cáo viên pháp
luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã… hưởng ứng tham gia Cuộc
thi; đồng thời, giao chỉ tiêu số lượng tham gia dự thi cho các cơ quan, đơn vị,
UBND cấp xã.
- Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện rà soát, đối chiếu thông tin của thí
sinh tham gia dự thi hoặc xác minh thông tin thí sinh đạt giải (nếu có).
3. Đề nghị các trường Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề; các trường
Cao đẳng, Đại học và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh
Quan tâm, tích cực tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi; vận động, khuyến
khích và tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, các doanh
nghiệp hội viên và người lao động trong doanh nghiệp hưởng ứng, tham gia
Cuộc thi.
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Tài liệu liên quan đến Cuộc thi được đăng tải tại địa chỉ:
http://thitimhieuphapluat.daklak.gov.vn/ và tại Trang thông tin điện tử của Sở
Tư pháp Đắk Lắk (www.sotuphapdaklak.gov.vn – mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm
hiểu pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19”).
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị
phản ánh về cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (Sở Tư pháp
- Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, số điện thoại: 0262.3952.120) để kịp thời
tháo gỡ, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL;
- Các cơ quan Báo, Đài của tỉnh;
- Lưu: VT, PBGDPL.
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GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
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