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Số:         /LĐLĐ-TGNC 

V/v hưởng ứng cuộc thi trực tuyến  

“Tìm hiểu pháp luật năm 2022” 

 

Bắc Kạn, ngày         tháng  9 năm 2022 

 

 Kính gửi: - Các LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành; 
- Các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh; 
- Các công đoàn cơ sở trực thuộc ngành TW đóng trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 443/KH-UBND, ngày 14/7/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” 
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Công văn số 5786/CV-BTC, ngày 31/8/2022 của Ban 

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” về phát động Cuộc 

thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”; Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm 
hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (số 556/TL-BTC, ngày 

30/8/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”), 
Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, phát động Cuộc thi đến toàn thể đoàn viên, 
CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị bằng hình thức phù hợp; xác định đây là một 

trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022. 

2. Thời gian diễn ra Cuộc thi: 08 giờ 00 phút, ngày 15/9/2022. 

Kết thúc Cuộc thi: 08 giờ 00 phút, ngày 15/10/2022. 

3. Mọi thông tin liên quan đến Cuộc thi, bao gồm thể lệ, câu hỏi được đăng tải 

trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn, tại địa chỉ: 
http://pbgdpl.backan.gov.vn, mục Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến và trang 

Thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh, địa chỉ: http://congdoanbackan.org.vn 

Đề nghị các cấp công đoàn triển khai thực hiện và phản ánh kết quả thực hiện 

trong báo cáo hoạt động công đoàn định kỳ gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh./. 

 
 

Nơi nhận: 

* Gửi bản điện tử: 

- Tổng LĐLĐ Việt Nam; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn; 

- Sở Tư pháp Bắc Kạn; 

- Thường trực, các Ban LĐLĐ tỉnh; 

- Như kính gửi (t/h); 

- Website LĐLĐ tỉnh; 

* Gửi bản giấy: 

- Các đơn vị chưa sử dụng IOffice (t/h); 

- Lưu: VT, TG-NC. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 
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