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V/v triển khai thực hiện Cuộc thi 

trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật 
về bầu cử Đại biểu Quốc hội và 

Đại biểu Hội đồng nhân dân” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Sơn La, ngày       tháng  4  năm 2021 

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Công văn số 2927/BYT-PC ngày 16/4/2021 của Bộ Y tế về việc 

triển khai thực hiện Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu 

Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân”. 

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tìm hiểu về pháp luật về bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong đơn vị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công 

tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực 

thuộc thực hiện một số nội dung sau: 

- Vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao 

động hưởng ứng, tham gia cuộc thi. 

- Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi thông qua hình thức trực tuyến 

trên Trang thông tin điện tử của Bộ Y tế tại địa chỉ 

http://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn hoặc trên Trang thông tin điên tử của Vụ 

Pháp chế - Bộ Y tế tại địa chỉ: http://vuphapche.moh.gov.vn.  

Để việc tổ chức cuộc thi thành công, Sở Y tế đề nghị thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị triển khai tới các công chức, viên chức và người lao động biết và tham gia./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 
 

Nguyễn Hữu Hùng 
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