ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN NGÔ QUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 494 /UBND-TP

Quận Ngô Quyền, ngày 19 tháng 3 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v hưởng ứng Cuộc thi
“Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Kính gửi:
- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc UBND quận;
- Ủy ban nhân dân các phường thuộc quận.
Triển khai Công văn số 353/STP-PBGDPL ngày 15/3/2021 của Sở Tư pháp
thành phố Hải Phòng về việc hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử
đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”, Kế hoạch số 17/KH-UBND
ngày 22/01/2021 của Uỷ ban nhân dân Quận Ngô Quyền về tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên
địa bàn Quận Ngô Quyền;
Nhằm tuyên truyền sâu rộng, xây dựng thói quen chủ động học tập, tìm
hiểu pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật về ý nghĩa, tầm quan trọng và hướng
tới thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Uỷ ban nhân dân Quận Ngô Quyền yêu cầu các
phòng, ban chuyên môn, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân quận, Uỷ ban nhân dân
các phường giới thiệu, động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động trong cơ quan, đơn vị và Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng
Cuộc thi do Bộ Tư pháp phát động dưới hình thức thi trực tuyến trên trang
Website http://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn hoặc truy cập Chuyên mục Cuộc
thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân
dân” trên Cổng thông tin điện tử của 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
pbgdpl.haiphong.gov.vn; Trang thông tin điện tử Truyền hình Quốc hội Việt
Nam; Báo Điện tử Đại biểu nhân dân và Báo Pháp luật điện tử.
Cuộc thi được tổ chức từ 0 giờ ngày 01/4/2021 đến 24 giờ 30/4/2021. Cơ
cấu giải thưởng dành cho cá nhân bao gồm 01 giải nhất, 05 giải nhì, 10 giải ba và
20 giải khuyến khích. Người dự thi trả lời 20 câu hỏi (bao gồm 19 câu hỏi trắc
nghiệm và 01 câu dự đoán số lượng người dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi
trắc nghiệm) trên máy tính và các thiết bị di động có kết nối internet.
Trong quá trình tham gia cuộc thi nếu có khó khăn, vướng mắc, các phòng,
ban chuyên môn, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân các
phường phản ánh về Ban Tổ chức Cuộc thi – đồng chí Hoàng Mạnh An, số điện
thoại 024.62739468 để kịp thời tháo gỡ.
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Yêu cầu các phòng, ban chuyên môn, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân quận,
Uỷ ban nhân dân các phường quan tâm triển khai và tổng hợp kết quả báo cáo Uỷ
ban nhân dân quận (qua Phòng Tư pháp) trước ngày 16/11/2021 để tổng hợp báo
cáo theo quy định.
(Gửi kèm Công văn này Kế hoạch số 609/KH-BTP của Bộ Tư pháp và Thể
lệ số 610/TL-BTC, Công văn số 655/BTC của Ban Tổ chức Cuộc thi và Công văn
số 353/STP-PBGDPL ngày 15/3/2021 của Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng về
việc hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội
đồng nhân dân” ).
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND quận NQT;
- Lưu: VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Thái

