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Tây Ninh, ngày        tháng  3  năm 2022   

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Pháp chế các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh; 

- Sư đoàn Bộ binh 5; 

- Hội đồng Phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 559/KH-HĐPH ngày 08/3/2022 của Hội đồng Phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về tổ chức các cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp 

luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ hàng quý” năm 2022, thiết 

thực hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 

năm 2022; Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức cuộc thi 

viết tìm hiểu pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ quý II 

năm 2022. 

Để thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ 

trang và nhân dân trên toàn tỉnh tham gia cuộc thi; Hội đồng Phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị phát động rộng rãi cuộc thi 

trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang của cơ 

quan, đơn vị và nhân dân tại địa phương nhiệt tình hưởng ứng cuộc thi nhằm góp 

phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự 

an toàn giao thông đường bộ của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng 

vũ trang và nhân dân.  

Phòng Tư pháp – cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật các huyện, thị xã, thành phố triển khai cuộc thi đến toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn cấp 

huyện; đồng thời, hướng dẫn công chức Tư pháp – Hộ tịch xã, phường, thị trấn 

tham mưu UBND cùng cấp phát động rộng rãi cuộc thi, vận động cán bộ, công 

chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn cấp xã tham 

gia cuộc thi.  

Lưu ý: Mỗi Phòng Tư pháp phát động ít nhất 01 công chức tham gia dự 

thi, 100% công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã tham gia dự thi; nếu sao chép bài 

thi lẫn nhau sẽ bị trừ điểm thi đua cuối năm trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục 

pháp luật của Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp – Hộ tịch đó. 
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Thời gian gửi bài dự thi: Trước ngày 15/6/2022. 

Rất mong nhận được sự phối hợp hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương để cuộc thi thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ 

lực lượng vũ trang và nhân dân trên toàn tỉnh tham gia. Nội dung này sẽ là một 

trong những cơ sở để Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh khen 

thưởng và tham mưu khen thưởng thành tích công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, 

đề nghị quý cơ quan, đơn vị phản ánh về Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật tỉnh (qua Sở Tư pháp – cơ quan Thường trực Hội đồng, ĐT: 3812647) 

để kịp thời tháo gỡ./. 

 
Nơi nhận:                                                         
- Như trên; 

- Bộ Tư pháp; 

- Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp; 

- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, XD&PBPL. 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 
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