
UBND TỈNH NINH THUẬN 

VĂN PHÒNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:          /VPUB-TCDNC Ninh Thuận, ngày          tháng 5 năm 2020 
V/v triển khai thực hiện nhiệm 

vụ phục vụ tổ chức Vòng chung 

kết Cuộc thi trực tuyến “Pháp 

luật học đường” trên  

địa bàn tỉnh. 

 

 

 

Kính gửi: 

- Các Sở: Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo,  

   Lao động Thương binh và Xã hội; 

- Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.  

        

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận Công văn số 1851/BTCCT ngày 22/5/2020 

của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường” về việc tổ chức 

Vòng chung kết Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường” (gửi kèm), 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

 

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao 

động Thương binh và Xã hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và các cơ quan, đơn 

vị, địa phương có liên quan căn cứ nội dung hướng dẫn của Ban Tổ chức Cuộc thi 

trực tuyến “Pháp luật học đường” tại Công văn số 1851/BTCCT ngày 

22/5/20120, chủ động tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ tổ chức Vòng 

chung kết: Thông báo đến thí sinh tham gia Vòng chung kết về thời gian, cách 

thức thi, bố trí địa điểm, trang thiết bị, các điều kiện tổ chức thi tập trung, trực 

tuyến online, bảo đảm kỹ thuật, đường truyền, an toàn, an ninh mạng tại điểm cầu 

Ninh Thuận để thí sinh chuẩn bị, tham gia cuộc thi đảm bảo kịp thời, chất lượng, 

đồng bộ, thống nhất và đúng quy định; báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh. 

  

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để quý cơ quan biết, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, PCT Lê Văn Bình;  
- UBND các huyện, thành phố; 
- VPUB: LĐ, VXNV; 
- Lưu: VT, TCDNC.  
                                  CT  
                            
 
 
 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Đình Tuấn 
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