
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:              /SGDĐT-VP 
V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến                            

“Pháp luật với mọi người” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày        tháng         năm 2020 

     nh g i: 

    - Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện; 

         - Các trường, trung tâm trực thuộc Sở. 
 

 Căn cứ Công văn số 26/HĐ-CV ngày 21/10/2020 của Hội đồng phối hợp 

phổ biến giáo dục pháp luật về hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với 

mọi người”, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn, cụ thể như sau: 

1. Vận động, khuyến kh ch, tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người 

lao động, học sinh, sinh viên… hưởng ứng, tham gia Cuộc thi (không bắt buộc).  

2. Đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi, đăng tải đường link của 

Cuộc thi theo địa chỉ: https://pbgdpl.moj.gov. vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx trên 

trang thông tin điện t  của đơn vị, trường học hoặc hình thức phù hợp khác. 

3. Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức Cuộc thi và cơ cấu giải thưởng 

được quy định tại Thể lệ số 3819/TL-BTC ngày 15/10/2020 của Ban Tổ chức 

Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” về Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 

pháp luật năm 2020 “Pháp luật với mọi người” kèm theo Công văn này.  

Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị, trường học triển khai thực 

hiện và g i báo cáo kết quả thực hiện về Sở GDĐT (Bà Trần Thị Thùy Trâm, 

chuyên viên Văn phòng Sở nhận) qua Hệ thống thông tin Ch nh quyền điện t  

thành phố (lồng ghép trong báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

năm 2020)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- HĐPHPBGDPL (Sở Tư pháp); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng Sở; 

- UBND các quận, huyện; 

- Lưu: VT, VP. T4 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Nguyễn Minh Thành 
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