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Kính gửi: 

    - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. 
 

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật, ngày 05/10/2020, Bộ Tư pháp đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi 

trực tuyến “Pháp luật với mọi người”.   

 Đối tượng tham gia dự thi là người Việt Nam ở trong nước, người Việt Nam 

ở nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc trên lãnh thổ 

Việt Nam. Thí sinh tham gia cuộc thi sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến Luật 

Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và 

gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.  

Thực hiện Văn bản số 844/STP-PBGDPL ngày 22/10/2020 Sở Tư pháp về 

việc hưởng ứng cuộc thi, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành cấp 

huyện, UBND xã, thị trấn, các trường học trên địa bàn vận động, khuyến khích, 

tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân thuộc 

phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi. Thí sinh tham gia đăng 

ký dự thi trực tiếp tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, mục Cuộc thi trực 

tuyến “Pháp luật với mọi người”, địa chỉ như sau: 

https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx. 

Đây là một trong các nội dung hưởngứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (09/11), do đó đề nghị các địa phương, đơn vị quan 

tâm thực hiện./. 
 

Nơi nhận:     

- Như kính gửi; 
- Lưu: VT; PBGDPL. 
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