
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

  TỈNH PHÚ THỌ 
  

Số:            /UBND-NCKS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Phú Thọ, ngày          tháng  8  năm 2021 
 

 V/v hưởng ứng cuộc thi trực tuyến 

“Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" 

 

 

                      

                    

        Kính gửi:   

                                          - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; 

                                          - Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

                                          - UBND các huyện, thành, thị; 

                                          - Trường Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, 

                                             THPT và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

 

 

Thực hiện Công văn số 3183/BCĐ-CSB ngày 27/8/2021 của Ban Chỉ đạo 

cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam về việc triển 

khai cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam", 

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành; các tổ 

chức đoàn thể ở tỉnh; UBND các huyện, thành, thị; các trường Đại học, cao 

đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, Trung học phổ thông và doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh hưởng ứng thực hiện các nội dung sau đây: 

1. Vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ 

trang và công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, người lao 

động, người dân trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam". Các đối tượng dự thi 

tham gia trực tuyến tại địa chỉ https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn/.   

Cuộc thi sẽ diễn ra từ 00h.00 ngày 06/9/2021 đến 23h59 ngày 06/10/2021. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền một cách sâu rộng về Cuộc thi trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức đăng tải địa chỉ tham gia Cuộc thi trên 

Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để thu hút 

người tham gia Cuộc thi (thi Tuần, Tháng). 

Thể lệ, ngân hàng câu hỏi, đáp áp Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông 

tin điện tử Bộ Quốc phòng và website Cuộc thi. 

3. Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Cuộc thi để tổ chức trao, nhận giải 

thưởng của tập thể, cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình (nếu có) và 

các nội dung khác theo hiệp đồng của Ban Tổ chức Cuộc thi. 

http://vnmac.gov.vn/


 2 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển 

khai thực hiện để cuộc thi thành công, nhằm tuyên truyền rộng rãi Luật Cảnh sát 

biển Việt Nam./.  

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Bộ QP; 

- TTTU, HĐND tỉnh;  

- CT, các PCTUBND tỉnh; 

- CVP, các PVP; 

-  Lưu: VT, NC1 (80b). 
  

 

 
  

 TL. CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

  

 

 
Nguyễn Quốc Bảo 
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