
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

             / GDĐT-CTTT 
V/v tuyên truyền, phổ biến và 

hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực 

tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật 

năm 2020. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Đắk Lắk,  ngày       tháng  6  năm 2020 
 

 

 

 

Kính gửi  

- Các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 

- Trường Cao đẳng  ư phạm Đắk Lắk. 

 

Căn cứ Công văn s  453/BTC ngày 23/6/2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi 

trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2020 về việc triển khai Cuộc thi 

trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2020 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi), 

 ở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các đơn vị chỉ đạo thực hiện một s  

nội dung như sau  

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Kế hoạch, Thể lệ 

Cuộc thi được đăng tải trên website http://thitimhieuphapluat.daklak.gov.vn và 

sotuphap.daklak.gov.vn/Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 

2020; đăng tải đường link Cuộc thi (http://thitimhieuphapluat.daklak.gov.vn) 

trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, nhà trường hoặc bằng các hình thức phù 

hợp khác. 

2. Động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và 

học sinh, sinh viên của đơn vị, nhà trường hưởng ứng, tham gia Cuộc thi theo 

đúng Thể lệ do Ban Tổ chức đề ra. 

Đây là Cuộc thi tìm hiểu pháp luật đầu tiên được UBND tỉnh tổ chức theo 

hình thức thi trực tuyến trên mạng Internet và có ý nghĩa quan trọng trong công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh năm 2020. Vì vậy,  ở GDĐT đề nghị 

thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo triển khai, thực hiện.  

Nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện, đề nghị 

phản ánh về Ban Tổ chức Cuộc thi (thông qua Sở Tư pháp, số điện thoại: 

0262.3952.120) để kịp thời tháo gỡ, giải quyết ./. 

 
 

          
- Như Kính gửi; 

- Lãnh đạo  ở (để chỉ đạo); 

- Các phòng CM, NV thuộc  ở (để phối hợp); 

- Lưu  VT, CTTT. 

                                   GIÁM  Đ C 
 

 

     

 

 

                            Phạm Đăng Khoa 
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