
 

UBND TỈNH LONG AN
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:            /STP-PBGDPL
  V/v hưởng ứng cuộc thi trực tuyến

“Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu 
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Long An, ngày         tháng 3 năm 2021

                                              
Kính gửi: 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh;   
- Các sở, ngành tỉnh;
- Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố.

Thực hiện văn bản số 655/BTC ngày 11/3/2021 về việc phát động Cuộc 
thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 
đồng nhân dân” (sau đây gọi là Cuộc thi) của Ban Tổ chức Cuộc thi - Bộ Tư 
pháp.

Nhằm tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của 
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày 23/5/2021, phát huy tinh thần chủ 
động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao hiểu biết về pháp luật, đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thu hút sự 
tham gia đông đảo của cán bộ, công chức, viên chức người lao động và Nhân 
dân vào Cuộc thi, Sở Tư pháp đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể 
tỉnh; các sở, ngành tỉnh; Báo Long An; Đài phát thanh và Truyền hình Long An; 
UBND các huyện, thị xã và thành phố quan tâm tuyên truyền, vận động, 
khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi. 

1. Nội dung thi: 

- Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 
2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan.

- Một số quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 
dân.

2. Hình thức thi, đăng ký dự thi: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức 
trực tuyến. Thí sinh tham gia đăng ký dự thi trực tiếp tại địa chỉ website của 
Cuộc thi: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn hoặc truy cập Chuyên mục 
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 



 

Hội đồng nhân dân” trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội; Cổng thông tin điện 
tử Bộ Tư pháp; Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử Quốc gia; Trang 
thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; Trang thông tin điện tử Truyền 
hình Quốc hội Việt Nam; Báo Điện tử Đại biểu nhân dân và Báo Pháp luật Việt 
Nam điện tử. Đồng thời, được chia sẻ liên kết về Cuộc thi trên Trang thông tin điện tử 
của Sở Tư pháp Long An tại địa chỉ website: https://stp.longan.gov.vn → Mục phổ 
biến giáo dục pháp luật. 

3. Thời gian thi: Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày (từ 0h00 ngày 
01/4/2021 đến 24h00 ngày 30/4/2021).

Lưu ý: về cách thức thi, cách thức xét giải và cơ cấu giải thưởng, … thực 
hiện theo Thể lệ số 610/TL-BTC ngày 08/3/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi (kèm 
theo).

Trong quá trình thực hiện, đề nghị cá nhân, tổ chức thông tin, phản ánh về 
Ban Tổ chức Cuộc thi (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp, đồng chí 
Hoàng Mạnh An, số điện thoại: 02462 739 468) hoặc Sở Tư pháp Long An (Phòng 
Phổ biến, giáo dục pháp luật, số điện thoại: 02723.837736). 

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp hưởng ứng tham gia Cuộc thi 
của Quý cơ quan, đơn vị, địa phương./. 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);
- PTP các huyện, TX và TP;
- Lãnh đạo Sở;
- Trang thông tin điện tử STP;
- Lưu: VT, PBGDPL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Văn Năm

https://stp.longan.gov.vn/
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