UBND TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TƯ PHÁP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 906/STP-XDKTTHPL&PBGDPL
V/v cử đại diện tham gia Ban Tổ chức,
Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Hội thi
“Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật”

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 10 năm 2020

Kính gửi:
- Các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo
dục pháp luật tỉnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc tỉnh; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Đoàn Thanh niên khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 09/10/2020 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020; ngày 12/10/2020 Sở Tư pháp- Sở Văn hoá,
Thể thao và Du lịch- Đoàn Thanh niên khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
đã ban hành Kế hoạch phối hợp số 38/KHPH-STP-SVHTTDL-ĐTN về việc tổ
chức Hội thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật”; cuộc thi dự kiến tổ chức vào
dịp Hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
năm 2020" (trước ngày 10/11/2010). Để việc triển khai Hội thi đạt kết quả cao,
Sở Tư pháp trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) cử đại diện
tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Hội thi, cụ thể như sau:
1. Về cử thành viên tham gia Ban Tổ chức Hội thi:
Mỗi cơ quan (Như kính gửi) cử 01 đại diện lãnh đạo cơ quan tham gia
Ban Tổ chức Hội thi.
2. Về cử thành viên tham gia Ban Giám khảo Hội thi:
Mỗi cơ quan (như kính gửi) cử 01 đại diện có kinh nghiệm về chuyên
môn, nghệ thuật tham gia Ban Giám khảo Hội thi.
3. Về cử thành viên tham gia Tổ Thư ký Hội thi:
Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cử 01 đại diện tham gia Tổ
Thư ký Hội thi.
* Lưu ý: Thành phần tham gia Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi có
thể trùng đối tượng; thành phần tham gia thành viên Tổ thư ký không trùng với
thành phần tham gia Ban tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi.

Danh sách tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Hội thi
(theo Mẫu gửi kèm) gửi về Sở Tư pháp trước ngày 14/10/2020 để quyết định
thành lập theo quy định.
Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên (phối hợp );
- Giám đốc Sở;
- Web STP (đăng tải);
- Lưu: VT; XDKTTHPL&PBGDPL. (Hiền).
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