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Số:         /SVHTTDL-VP 
 

V/v Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến 

toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển  

Việt Nam” 

Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2021 
 

 

 

 Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Công văn số 1230/UBND-THNC ngày 31/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật 

Cảnh sát biển Việt Nam”.  

Để góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức xã hội, cán bộ công 

chức toàn ngành về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển 

Việt Nam và thiết thực hưởng ứng cuộc thi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề 

nghị các phòng, đơn vị tích cực triển khai, phát động hưởng ứng, khích lệ toàn 

thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị tham gia cuộc 

thi.  

Thí sinh tham gia đăng ký dự thi trực tiếp tại địa chỉ website của Cuộc thi: 

https://thitimhieupluatcanhsatbienvietnam.vn bằng hình thức thi trực tuyến. Thời 

gian diễn ra trong vòng 30 ngày (từ 0h00’ ngày 06/9/2021 đến 23h59’ ngày 

06/10/2021). 

Thể lệ, Ngân hàng câu hỏi, đáp án Cuộc thi đã được đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử Bộ Quốc phòng và website Cuộc thi. 

(Gửi kèm Công văn số 3183/BCĐ-CSB trên Hệ thống iOffice). 

Trong quá trình tham gia Cuộc thi, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị 

các đơn vị phản ánh về Ban Tổ chức Cuộc thi qua hòm thư điện tử: 

phapche.ccb@gmail.com, số điện thoại: 069.567.180 (Phòng pháp chế cảnh sát 

biển) để được hỗ trợ. 

Đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chủ động triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở VHTTDL; 

- Lưu: VT, VP. (NTHT) 

GIÁM ĐỐC 

 

 Nguyễn Phúc Hà 
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