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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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    Kính gửi:  

- Ban Tuyên giáo Thị ủy; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã;  

- Các hội, đoàn thể thị xã; 

- Các phòng, ban, ngành của thị xã; 

- Các cơ quan Trung ương, tỉnh trên địa bàn thị xã; 

- UBND các xã, phường. 
 

 

Ngày 07/7/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 2338/KH-BTP 

về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan 

đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài” (sau đây gọi tắt là Cuộc 

thi). Theo đó, Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên môi trường mạng 

internet, dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và 

Cổng/Trang thông tin điện tử của một số đơn vị liên quan. Thí sinh tham gia dự thi 

đăng ký trực tiếp tại địa chỉ: http://moj.gov.vn/cuocthitructuyen hoặc thông qua 

đường link được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật 

của tỉnh Bình Định (tại địa chỉ:http://pbgdpl.binhdinh.gov.vn), Cổng thông tin điện 

tử UBND thị xã Hoài Nhơn (tại địa chỉ: https://hoainhon.binhdinh.gov.vn) vào mục 

liên kết CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP 

LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM Ở 

NƯỚC NGOÀI”.  

Thời gian Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày (từ 0h00’ ngày 25/10/2022 

đến 24h00’ ngày 25/11/2022, theo múi giờ Việt Nam (GMT +7)) 

Ban Tổ chức Cuộc thi cấp giấy chứng nhận kèm theo hiện vật (nếu có) và cơ 

cấu giải thưởng gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích. 

Nhằm vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân 

trên địa bàn thị xã tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi, UBND thị xã đề nghị các 

cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện và chỉ đạo thực hiện một số nội 

dung như sau:  

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thị ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

thị xã và các hội, đoàn thể thị xã; các phòng, ban, ngành của thị xã; cơ quan 

Trung ương, tỉnh trên địa bàn thị xã; UBND các xã, phường: 

V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực 

tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp 

luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ 

của người Việt Nam ở nước ngoài” 
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Thực hiện tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần, nội dung Cuộc thi đến 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân bằng các hình thức đa 

dạng, phù hợp với tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương. Trên cơ sở đó 

phát động, động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

và Nhân dân trên địa bàn thị xã tham gia hưởng ứng Cuộc thi. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể 

thao thị xã: 

Tăng cường truyền thông về Cuộc thi trên sóng truyền thanh của thị xã và ở 

cơ sở. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện./. 
  

Nơi nhận:                                                                          
- Như trên;  
- Sở Tư pháp (b/c); 

- CT, PCT UBND thị xã;                                                                       

- Lưu: VT.       

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Thảo 
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