
Kính gửi: Các Phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 Sở Y tế nhận được công văn số 972/STP-PBGDPL ngày 20/10/2020 của 

Sở Tư pháp về việc hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến ‘‘Pháp 

luật với mọi người”. 

 Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020 nhằm cung cấp kiến thức 

về một số lĩnh vực pháp luật thiết thực với cuộc sống người dân; khuyến khích, 

phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao ý 

thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân, giúp 

giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật. Để triển khai có hiệu quả Cuộc thi tìm 

hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị 

trực thuộc thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Thông tin, giới thiệu và vận động công chức, viên chức và người lao 

động trong cơ quan tham gia hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến 

“Pháp luật với mọi người” từ ngày 20/10/2020 đến ngày 15/11/2020.  

 2. Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm dưới hình thức thi 

trực tuyến trên Trang thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp 

(https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx) hoặc trên Trang thông 

tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu 

(http://pbgdpl.laichau.gov.vn/). 

(Có Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi kèm theo) 

 3. Kết thúc thời gian tổ chức Cuộc thi, đề nghị các đơn vị báo cáo số 

lượng công chức, viên chức và người lao động tham gia hưởng ứng Cuộc thi, 

lồng ghép trong báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 

2020 gửi về Sở Y tế trước ngày 15/11/2020 để tổng hợp. 

 Căn cứ nội dung công văn, Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực 

thuộc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc đề nghị liên 

hệ số điện thoại 0916.643.334 đ/c Hoàng Thị Hạnh để phối hợp./. 
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