
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TIỀN GIANG 

 

Số:  1266  /UBND-NC 

V/v tham gia cuộc thi trực tuyến 

 tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Tiền Giang, ngày  29  tháng  3  năm 2017 

 

                             Kính gửi:  

                                             - Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

                                             - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị. 
 

Để chuẩn bị cho cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật trên 

địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 đạt được kết quả theo Kế hoạch số 50/KH-

UBND ngày 07/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra; Ủy ban nhân dân tỉnh 

yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành, thị thực hiện các nội dung sau: 

1. Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh có hình thức phát động, chỉ đạo 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình hưởng 

ứng và tham gia tốt cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017”. Phân công cán bộ pháp chế các sở, ngành 

hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động cách thức tham gia 

cuộc thi được tổ chức liên tục từ tháng 4 đến hết tháng 10/2017. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị có văn bản phát động 

cuộc thi ở địa phương và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã có hình thức tuyên 

truyền, phát động trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hưởng ứng và 

tham gia tốt cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang năm 2017”; thời gian tham gia cuộc thi liên tục từ tháng 4 đến 

hết tháng 10/2017.  

Chỉ đạo lãnh đạo và cán bộ, công chức các phòng, ban cấp huyện và cấp 

xã tham gia đầy đủ tại hội nghị trực tuyến phát động cuộc thi vào ngày 3 tháng 4 

năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; động viên, khuyến khích cán bộ, công chức 

cấp huyện, cấp xã tham gia cuộc thi ngay sau lễ phát động. Đồng thời thường 

xuyên thông tin, phản ánh cuộc thi về Ban Tổ chức kịp thời. 

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện nghiên 

cứu treo khẩu hiệu hưởng ứng cuộc thi tại trụ sở các cơ quan, đơn vị và Ủy ban 

nhân dân cấp xã phù hợp với điều kiện thực tế. Nội dung khẩu hiệu “Tích cực 

hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật” kèm theo tên miền 

http://sotuphap.tiengiang.gov.vn hoặc http://thitructuyen.tiengiang.gov.vn./. 
 

Nơi nhận:  

- Như trên;   

- Lưu: VT, (D). 
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