
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số:  3199  /UBND-NC 

V/v triển khai cuộc thi trực tuyến 

“Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” 

 Tuyên Quang, ngày  31  tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

  chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

    

 Căn cứ Văn bản 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” (Văn phòng 

UBND tỉnh gửi kèm trên hệ thống quản lý văn bản điện tử) . 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nghiên cứu thể lệ 

cuộc thi, triển khai tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng 

vũ trang, người lao động tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát 

biển Việt Nam” và tuyên truyền vận động người dân biết sử dụng máy tính để 

tham gia cuộc thi theo đúng thể lệ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của 

Bộ Quốc phòng và Website Cuộc thi: https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn; 

các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng tải địa chỉ tham gia cuộc thi trên Cổng 

thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để thu hút người tham gia 

Cuộc thi (thi Tuần, Tháng). Thời gian bắt đầu từ 00 giờ ngày 06/9/2021 đến 23 giờ 

59 phút ngày 06/10/2021. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 

theo chức năng, nhiệm vụ triển khai, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân 

tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” theo đúng 

thể lệ cuộc thi./. 

         

Nơi nhận:                                                                                                   

- Như trên;                                                

- Chủ tịch UBND tỉnh; (Báo cáo)  

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;  

- Lưu: VT, NC (CH).                               

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoàng Việt Phương 

https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn/


                    

                    


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-08-31T14:10:25+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Hoàng Việt Phương<phuonghv@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-08-31T14:10:45+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




