
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ 

BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Số:         /HĐPBGDPL 

V/v tích cực tham gia, hưởng ứng 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các 

quy định của pháp luật liên quan  

đến quyền và nghĩa vụ của người 

Việt Nam ở nước ngoài”  

do Bộ Tư pháp tổ chức 

 

        Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 10 năm 2022 

 
 

         Kính gửi:  

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

             - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến 

quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài” (viết tắt là Cuộc thi) do Bộ 

Tư pháp tổ chức và phát động trên môi trường internet, không giới hạn về phạm 

vi địa lý. Cuộc thi diễn ra trong vòng 30 ngày (từ 0h00 ngày 25/10/2022 đến 

24h00 ngày 25/11/2022, theo múi giờ Việt Nam (GMT+7)). Đối tượng tham gia 

Cuộc thi là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam.  

Thực hiện Kế hoạch số 2338/KH-BTP ngày 07/7/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp về tổ chức Cuộc thi và Công văn số 3991/BTC ngày 14/10/2022 của 

Ban Tổ chức Cuộc thi; Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã thực hiện đăng tải đường link của Cuộc thi: 

https://moj.gov.vn/cuocthitructuyen trên Trang thông tin điện tử Phổ biến giáo 

dục pháp luật tỉnh: https://pbgdpl.quangngai.gov.vn và Trang Thông tin điện tử: 

timhieuphapluat.quangngai.gov.vn.  

Để thu hút đông đảo mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao 

động và công tác trên địa bàn tỉnh tham gia Cuộc thi, Hội đồng Phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; 

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tổ chức thông báo rộng rãi và tạo 

điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị 

và phát động trong nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi. 

Đồng thời, tổng hợp số lượng người dự thi (đã tham gia bài thi thành công theo 

Thể lệ Cuộc thi, kèm theo Công văn này) gửi về Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hợp 

báo cáo Ban Tổ chức cuộc thi.  

Việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật là hoạt động trong chuỗi các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 - Năm thứ 10 cả nước tổ 

chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm phổ biến rộng rãi, nâng cao hiểu 

biết pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước 

https://moj.gov.vn/cuocthitructuyen
https://pbgdpl.quangngai.gov.vn/
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ngoài; xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật của 

người Việt Nam ở nước ngoài; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng 

hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Vì vậy, đề nghị các cơ quan, địa 

phương tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc thi./. 

 

Nơi nhận:  KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
- Như trên; 

- Vụ PBGDPL (Bộ Tư pháp); 

- Đ/c Trần Hoàng Tuấn, PCTTT  

  UBND tỉnh, CT HĐPHPBGDPL tỉnh;  

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- CVP, TP. PBGDPL; 

- Đài PTTH tỉnh; Báo Quảng Ngãi; 

- Office, Trang TTĐT Sở, Trang TTĐT  

   PBGDPL tỉnh; 

- Lưu: VT, PBGDPL..pttv 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Tôn Long Hiếu 
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