
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số: 2604/SVHTTDL-VP 

V/v phát động, hưởng ứng tham gia Cuộc thi 

trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn 

tỉnh năm 2022 (đợt 2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Thuận, ngày 19 tháng 10 năm 2022 
 

 

                            Kính gửi:  

                                        - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

                                               - Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; 

                                               - Phòng Văn xã huyện Phú Quý. 

 

 Thực hiện Công văn số 1596/BTC ngày 28/9/2022 của Ban Tổ chức cuộc thi 

trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận về việc phát động, 

hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh năm 

2022 (đợt 2). 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các phòng chuyên môn, các đơn vị 

trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, Phòng Văn 

xã huyện Phú Quý thực hiện quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Kế hoạch tổ 

chức, Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

năm 2022 (File đính kèm). Đồng thời vận động toàn thể công chức, viên chức, người 

lao động của cơ quan, đơn vị biết, tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi theo hình 

thức trực tuyến tại địa chỉ Website:  

 http://timhieuphapluat.binhthuan.gov.vn/ 

 Giao Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa và Thông tin các 

huyện, thị xã, thành phố liên kết Website cuộc thi đến Trang thông tin điện tử của cơ 

quan, đơn vị (nếu có) nhằm tuyên truyền, vận động để tất cả mọi người biết, hưởng 

ứng tham gia Cuộc thi./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở Tư pháp (để biết); 

- Lưu: VT, VP (V).                        
   
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Huỳnh Ngọc Tâm 
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