
BỘ NỘI VỤ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /BNV-VP 
V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc  

“Tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam” 

         Hà Nội, ngày         tháng 8  năm 2021 

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ 

Ngày 27/8/2021 Ban Chỉ đạo Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật 

Cảnh sát biển Việt Nam có Công văn số 3184/BCĐ-CSB về việc triển khai Cuộc 

thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” (xin gửi kèm). 

Về việc này, Bộ trưởng có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chỉ đạo, quán triệt, tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung, thể lệ và ý nghĩa của Cuộc 

thi tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; khuyến khích, 

vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động truy cập địa chỉ website: 

https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn để tham gia Cuộc thi (Thời gian 

bắt đầu từ 00h ngày 06/9/2021 đến 23h59 ngày 06/10/2021). 

2. Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm thông tin và các cơ quan truyền 

thông tại đơn vị triển khai tuyên truyền, đăng tải thông tin về Cuộc thi trên 

Trang/Cổng thông tin điện tử, Tạp chí điện tử nhằm thu hút đông đảo cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức, người lao động, công dân Việt Nam ở trong nước và 

nước ngoài tham gia Cuộc thi. Thể lệ, ngân hàng câu hỏi, đáp án Cuộc thi được 

đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng và website Cuộc thi.  

3. Các đơn vị báo cáo kết quả triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm 

hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” về Văn phòng Bộ (Phòng Thi đua - Khen thưởng 

và Truyền thông) trước ngày 04/10/2021 để tổng hợp báo cáo chung.  

Mọi vấn đề liên quan đến Cuộc thi xin liên hệ: Phòng Thi đua - Khen thưởng 

và Truyền thông. ĐT: (024) 62826732. Email: ngandt.bnv@gmail.com. 

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và triển 

khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, VP (TĐKT&TT). 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Đăng Minh 
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