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V/v hưởng ứng Cuộc thi trực 
tuyến “Tìm hiểu các quy định của 
pháp luật liên quan đến quyền và 
nghĩa vụ của người Việt Nam ở 

nước ngoài”  

Bình Thuận, ngày 24 tháng 10 năm 2022 

 
                          Kính gửi:  
              - Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở Tư pháp; 

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

 

Thực hiện Công văn số 3991/BTC ngày 14/10/2022 của Ban Tổ chức Cuộc 
thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa 
vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”; nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 và đổi mới, đa dạng hình thức, tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 
Bộ Tư pháp tổ chức, phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp 
luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”. Cuộc thi 
được tổ chức và phát động trên môi trường Internet, không giới hạn về phạm vi địa 
lý, dành cho đối tượng tham gia là Công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam, bắt 
đầu từ 0h00 ngày 25/10/2022 đến 24h00 ngày 25/11/2022.  

Sở Tư pháp đề nghị các Phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Tư pháp các huyện, 
thị xã, thành phố quan tâm triển khai, thực hiện một số nội dung sau đây: 

1. Vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động, người dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi. 

2. Đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi trên Cổng/Trang Thông tin 
điện tử của cơ quan, đơn vị hoặc hình thức phù hợp khác nhằm lan tỏa tinh thần, 
mục đích, ý nghĩa, nội dung, phương thức, kết quả của Cuộc thi. 

3. Phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi thực hiện rà soát danh sách, thông tin 
của thí sinh tham gia dự thi đảm bảo không vi phạm Thể lệ Cuộc thi và xác minh 
thông tin thí sinh đạt giải tại Cuộc thi theo đề nghị của Ban Tổ chức (nếu có). 

Thông tin chi tiết về Cuộc thi tại địa chỉ: https://moj.gov.vn/cuocthitructuyen 
và được đặt banner trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp hoặc theo Thể lệ Cuộc 
thi đính kèm Công văn này./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Vụ PBGDPL-Bộ Tư pháp (báo cáo); 
- Lãnh đạo Sở Tư pháp; 
- Lưu: VT, TPNV3. Vân 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 Đặng Văn Đào 
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