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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 
TỈNH BẮC KẠN 

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

 

Số:          /LĐLĐ-CTCS 
V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Pháp 
luật với mọi người” và Cuộc thi trực tuyến 

“Tìm hiểu pháp luật về công tác gia đình và 
phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn" năm 2020  

Bắc Kạn, ngày        tháng 10 năm 2020 

 
Kính gửi: - Liên đoàn Lao đôṇg các huyêṇ, thành phố, Công đoàn ngành; 

- Công đoàn cơ sở trưc̣ thuôc̣ LĐLĐ tỉnh; 
- Công đoàn cơ sở thuôc̣ ngành TW đóng trên điạ bàn tỉnh. 

 

Căn cứ Công văn số 1263/STP-PBGDPL, ngày 21/10/2020 của Sở Tư pháp 
tỉnh Bắc Kạn về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 
2020 “Pháp luật với mọi người” do Bộ Tư pháp phát động; Công văn số 

1237/BTC-QLVH, ngày 27/10/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Bắc Kạn về việc phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về công tác 

gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn" năm 2020. 

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đề nghị các cấp công đoàn triển khai, 

tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2020 “Pháp luật với mọi 

người” và Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về công tác gia đình và phòng, 
chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn" năm 2020 đến toàn thể đoàn 
viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp. Đồng thời vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia Cuộc thi. 

1. Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2020 “Pháp luật với mọi người”. 
Tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2020 “Pháp luật với 

mọi người” do Bộ Tư pháp tổ chức. Đăng ký dự thi tại địa chỉ website: 

https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx 

Lưu ý: Người tham gia đăng ký dự thi sử dụng trình duyệt Chrome hoặc 

Internet Explorer để hạn chế gặp lỗi. 

2. Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về công tác gia đình và 
phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn" năm 2020. 

- Tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về công tác gia đình và 
phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn" năm 2020 do sở Văn 
hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn tổ chức tại địa chỉ: 
http://sovhttdl.backan.gov.vn. Thời gian diễn ra cuộc thi: Bắt đầu từ 08h00’ 
ngày 01/11/2020 và kết thúc lúc 08h00’ ngày 30/11/2020. 
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Thể lệ, câu hỏi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về công tác gia đình 
và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn" năm 2020 được đính 
kèm văn bản này và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tại địa chỉ: http://sovhttdl.backan.gov.vn; Trang Thông tin điện 

tử của LĐLĐ tỉnh địa chỉ: http://congdoanbackan.org.vn.  
Nhận được Công văn này đề nghị các cấp công đoàn triển khai thực hiện và 

báo cáo kết quả về LĐLĐ tỉnh sau khi kết thúc cuộc thi.  

 
 

Nơi nhận: 

* Gửi bản giấy: 

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

* Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi (t/h); 

- Sở Tư pháp; 
- Sở Văn hóa-TT&DL; 

- TT LĐLĐ tỉnh; 

- Website LĐLĐ tỉnh; 

- Lưu: VT, CTCS. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Minh Thanh 
 

 

Ký bởi Liên đoàn Lao động (M)
Tỉnh Bắc Kạn
Giờ ký:  2020-10-29T09:22:29.9886787+07:00
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