
 

 

UBND HUYỆN HỮU LŨNG 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /VH&TT Hữu Lũng, ngày    tháng 9 năm 2021 

V/v tuyên truyền cuộc thi trực  

tuyến toàn quốc “Tìm hiểu  

Luật Cảnh sát biển Việt Nam” 

 

 

            

 Kính gửi: 

 

 
 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1808/STTTT-TTBCXB ngày 07/9/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền cuộc thi trực tuyến toàn quốc 

“Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”.  

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Truyền thông huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai tuyên truyền trên đài 

truyền thanh huyện, đài truyền thanh xã và các hình thức thông tin cơ sở trên địa 

bàn thực hiện các nội dung: 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến mọi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ 

trang và Nhân dân trên địa bàn hiểu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thể lệ và ý 

nghĩa của Cuộc thi; đăng tải địa chỉ tham gia Cuộc thi 

https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn  trên trang thông tin điện tử của cơ 

quan, đơn vị để thu hút người tham gia Cuộc thi (thi Tuần, Tháng), thời gian bắt 

đầu từ 0 giờ 00 phút ngày 06/9/2021 đến 23 giờ 59 phút ngày 06/10/2021. 

- Thể lệ, ngân hàng câu hỏi, đáp án Cuộc thi đã được đăng tải trên cổng 

thông tin điện tử Bộ Quốc phòng  http://www.mod.gov.vn/wps/portal và website 

Cuộc thi. 

Đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, UBND các 

xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền nội dung nêu trên và báo cáo kết quả về Phòng 

khi có yêu cầu./. 

(Công văn 3183/BCĐ-CSB, Công văn 1230/UBND-THNC gửi kèm trên 

iOffice) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TT&TT tỉnh (b/c); 

- PCT (VX) UBND huyện (b/c); 

- Đ/c Diện – CV VP đưa lên Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 

 

 

Khổng Hồng Minh 
 

https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn/
http://www.mod.gov.vn/wps/portal
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