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V/v phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến 

“Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày     tháng 4  năm 2021 

 

Kính gửi:   Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ  

Căn cứ Công văn số 655/BTC ngày 11/3/2021 của Bộ Tư pháp-Ban tổ 

chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu Hội đồng nhân dân” về việc phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm 

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

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ quan 

tâm thực hiện các nội dung sau đây: 

1. Vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc 

thi.  

2. Đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi trên Cổng/Trang Thông tin 

điện tử hoặc hình thức phù hợp khác; có thể đăng tải đường link của Cuộc thi trên 

Cổng/Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; chủ động cập nhật tin, bài 

truyền thông về Cuộc thi và gửi về Ban Tổ chức (email: anhm@moj.gov.vn) để 

theo dõi, đăng tải trên trang chủ của Cuộc thi. 

3. Ngoài các giải thưởng của Ban Tổ chức Cuộc thi, căn cứ điều kiện 

thực tế tổ chức khen thưởng cá nhân đạt giải và các tập thể tích cực hưởng 

ứng, triển khai Cuộc thi trong phạm vi quản lý.  

4. Phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi thực hiện rà soát danh sách, thông 

tin của thí sinh tham gia dự thi đảm bảo không vi phạm Thể lệ Cuộc thi và xác 

minh thông tin thí sinh đạt giải tại Cuộc thi theo đề nghị của Ban Tổ chức (nếu 

có). 
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Trong quá trình thực hiện, đề nghị phản ánh kịp thời mọi thông tin về 

Ban Tổ chức Cuộc thi (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp-đồng chí Hoàng 

Mạnh An: số điện thoại: 024.62739468; email: anhm@moj.gov.vn).  

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Thứ trưởng TT Hà Công Tuấn (để b/c); 
- Vụ PBGDPL-BTP (để biết); 
- Lưu: VT, PC. 

         
TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Anh 
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Danh sách các đơn vị tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về 

bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ” 

1. Vụ Kế hoạch. 

2. Vụ Tài chính. 

3. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. 

4. Vụ Hợp tác quốc tế. 

5. Vụ Pháp chế. 

6. Vụ Tổ chức cán bộ. 

7. Vụ Quản lý doanh nghiệp. 

8. Văn phòng Bộ. 

9. Thanh tra Bộ. 

10. Cục Trồng trọt 

11. Cục Bảo vệ thực vật. 

12. Cục Chăn nuôi. 

13. Cục Thú y. 

14. Cục Quản lý xây dựng công trình. 

15. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn. 

16. Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản. 

17. Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản. 

18. Tổng cục Lâm nghiệp. 

19. Tổng cục Thủy sản. 

20. Tổng cục Thủy lợi. 

21. Tổng cục Phòng, chống thiên tai. 

22. Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn. 

23. Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I. 

24. Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II. 

25. Trung tâm Tin học và Thống kê. 

26. Báo Nông nghiệp Việt Nam. 

27. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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