
UBND TỈNH CAO BẰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN DÂN TỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BDT-TTr Cao Bằng, ngày        tháng 6 năm 2022 
V/v hưởng ứng, phát động tham gia 

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu  

Luật Tiếp cận thông tin năm 2016"  

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng  

 
Kính gửi: Các phòng chuyên môn Ban Dân tộc. 

 

Thực hiện Công văn số 650/BTC ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Ban Tổ 

chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Tiếp cận thông tin năm 2016" trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng , về việc phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Tiếp 

cận thông tin năm 2016" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Để cuộc thi được tổ chức thành công, đạt hiệu quả, Lãnh đạo Ban Dân tộc đề 

nghị các phòng chuyên môn quan tâm, phổ biến, quán triệt và tuyên truyền các văn 

bản liên quan đến Cuộc thi (bao gồm: Kế hoạch số1203/KH-UBND  ngày 19 tháng 

5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về tổ chức Cuộc thi trực tuyến 

“Tìm hiểu Luật Tiếp cận thông tin năm 2016” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Thể lệ 

số 647/TL-BTC ngày 21tháng 6 năm 2022  của  Ban  Tổ chức Cuộc thi; Bộ câu hỏi  

chủ đề gợi ý tìm hiểu; các tài liệu tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi do Ban Tổ 

chức cung cấp...) bằng nhiều phương thức như: trên Trang thông tin điện tử của 

Ban, trang chính thức trên mạng xã hội (facebook, zalo…) tới toàn thể công chức, 

người lao động trong đơn vị mình quản lý; động viên, khuyến khích công chức và 

người lao động tích cực hưởng ứng, chủ động tham gia Cuộc thi. 

(Các tài liệu liên quan đến Cuộc thi được gửi kèm Công văn số 650/BTC 

ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật 

Tiếp cận thông tin năm 2016" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và đăng tải tại địa chỉ 

Cuộc thi: https://timhieuphapluatcaobang.org và trên Trang thông tin điện tử 

SởTư pháp, Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cao Bằng). 

Cuộc thi được tổ chức rộng rãi trên phạm vi toàn tỉnh, diễn ra trong vòng 

01 tháng (từ 8h00 ngày 01/7/2022 đến 18h00 ngày 31/7/2022).  

Mỗi cá nhân tham gia đăng ký dự thi bằng cách truy cập đường link Cuộc thi 

tại địa chỉ: https://timhieuphapluatcaobang.org hoặc truy cập banner Cuộc thi trực 

tuyến “Tìm hiểu Luật Tiếp cận thông tin năm 2016” trên Trang thông tin điện tử 

https://timhieuphapluatcaobang.org/
https://timhieuphapluatcaobang.org/


phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cao Bằng; Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp 

tỉnh Cao Bằng. Ngoài ra cá nhân có thể quét Mã QR code bằng camera (trên IOS) 

hoặc vào phần quét mã QR trên ứng dụng Zalo (trên android) để truy cập vào cuộc 

thi. Trong quá trình diễn ra Cuộc thi, mỗi cá nhân sẽ có tối đa 03 lượt tham gia 

dự thi, thời gian làm bài trong vòng 30 phút. Hệ thống sẽ lựa chọn 01 bài dự thi 

có kết quả cao nhất để xét giải. 

Kết thúc cuộc thi, các phòng chuyên môn báo cáo kết quả thực hiện về 

Thanh tra Ban chậm nhất trong ngày 03/8/2022 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo 

Ban và UBND tỉnh theo quy định. 

Đề nghị lãnh đạo các phòng chuyên môn, công chức và người lao động 

trong cơ quan nghiêm túc triển khai thực hiện, đạt kết quả cao./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, TTr. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Bế Văn Hùng 
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