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V/v báo cáo kết quả triển khai Cuộc thi 

trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng 

tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do 

chiến tranh để lại ở Việt Nam” 
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Tuyên Quang, ngày     tháng 5 năm 2022  

 

           ,     
 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

 

Thực hiện Văn bản số 1123/UBND-NC ngày 05/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức 
phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”, Sở Tư 

pháp báo cáo kết quả triển khai Cuộc thi, như sau: 

1. Công tác tuyên truyền, triển khai Cuộc thi 

Sở Tư pháp đã phổ biến tới 100% công chức, viên chức, người lao động Văn 
bản số 1123/UBND-NC ngày 05/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

về việc triển khai Cuộc thi; Văn bản số 273/VNMAC-KHĐP ngày 29/3/2022 của 
Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Namvề triển khai Cuộc thi trực 

tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến 
tranh để lại ở Việt Nam” và Thể lệ Cuộc thi. Ban hành Văn bản số 411/STP-

XDKTTHPL&PBGDPL ngày 15/4/2022 về việc triển khai cuộc thi trực tuyến 
“Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để 

lại ở Việt Nam”. 

2. Kết quả triển khai cuộc thi 

Sở Tư pháp có 57/57 công chức, viên chức, người lao động đăng ký và tham 

gia Cuộc thi, đạt 100% (Trong đó: Khối Văn phòng Sở: 26/26; Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý nhà nước: 18/18; Phòng Công chứng số 1: 07/07; Trung tâm Dịch vụ Đấu 

gái tài sản: 06/06) 

Sở Tư pháp trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc Sở; 
- Các PGĐ Sở; 
- Website STP; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL.(Đ.Thành) 

GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

 
Nguyễn Thị Thược 
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