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Số:       /STP-XDKTTHPL&PBGDPL 

V/v hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực 

tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tuyên Quang, ngày       tháng 8 năm 2022  

 

           ,     
 
 

Kính gửi:  

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. 

 

Ngày 19/7/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch 

số 137/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế”; 

Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Thể lệ Cuộc thi số 01/TL-BTC ngày 06/8/2022, 

theo đó Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 02 vòng thi: Vòng Sơ 

khảo được tổ chức thành 02 đợt thi: đợt 1 diễn ra từ ngày 15/8/2022 đến hết ngày 

30/8/2022, đợt 2 diễn ra từ ngày 15/9/2022 đến hết ngày 30/9/2022; Vòng Chung 

khảo được tổ chức từ ngày 15/10/2022 đến hết ngày 30/10/2022, tham gia vòng thi 

là 200 thí sinh (mỗi đợt thi của vòng thi sơ khảo lựa chọn 100 thí sinh có điểm số 

cao nhất). Người dự thi truy cập Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải 

cách thể chế” tại đường link https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn trên Cổng Thông 

tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật 

tỉnh Tuyên Quang, Báo Tuyên Quang điện tử và một số Trang thông tin điện tử, 

fanpage của một số cơ quan đơn vị để tham gia dự thi, trả lời 01 mã Đề thi gồm 30 

câu hỏi (29 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số người tham gia trả lời đúng 

các câu hỏi) trong ngân hàng câu hỏi trong thời gian tối đa 30 phút/01 lần thi; mỗi 

người dự thi được dự thi tối đa 05 lượt thi.  

Để tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi, Giám đốc Sở yêu cầu: 

Trưởng phòng, thủ trưởng đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt đến 100% 

công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tham gia Cuộc thi.  

Kết thúc Cuộc thi, thống kê số lượng tham gia của công chức, viên chức, 

người lao động thuộc phạm vi quản lý, báo cáo Sở Tư pháp (qua Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật)  trước ngày 

03/11/2022 để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn/


 
 

 
 

Yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình 

tham gia dự thi, nếu có vướng mắc liên hệ về Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật (đồng chí Nguyễn Đức Thành, điện 

thoại: 0207.3818153; di động: 0915 113 779)./. 

 

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

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Đặng Thị Thanh Hương 
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