
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH HÀ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /UBND-NC Hà Nam, ngày          tháng 9 năm 2021 

V/v triển khai cuộc thi trực tuyến 

toàn quốc “Tìm hiểu Luật 

Cảnh sát biển Việt Nam” 

 

 

Kính gửi:  

 - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 3183/BCĐ-CSB ngày 27/8/2021 của Ban Chỉ đạo 

cuộc thi trực tuyến toàn quốc Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam 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, các cấp, các 

ngành, cơ quan, lực lượng chức năng và tổ chức, cá nhân về vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý 

kiến như sau: 

1. Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và 

Truyền thông và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến đảng 

viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn 

tỉnh hiểu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thể lệ và ý nghĩa của Cuộc thi trực 

tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” (Cuộc thi). 

2. Giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quán triệt, triển khai đến cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và nhân dân để hưởng ứng tham gia cuộc thi đạt hiệu 

quả, thiết thực; Chỉ đạo đơn vị chuyên môn đăng tải địa chỉ tham gia cuộc thi: 

https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn trên Cổng thông tin điện tử của cơ 

quan, đơn vị mình để thu hút người tham gia cuộc thi (thi tuần, tháng), thời gian 

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

Ban Tổ chức Hội thi Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức trao giải thưởng cho các 

tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong tham gia Hội thi.   

Mọi vấn đề cần giải đáp liên quan đến Cuộc thi xin liên hệ với Ban Tổ 

chức Cuộc thi qua hòm thư điện tử: phapche.csb@gmail.com; điện thoại liên hệ 

069.567.180 (Phòng Pháp chế Cảnh sát biển). 

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./. 
 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; PHÓ CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  
- VPUB: LĐVP, NC;  
- Lưu: VT, NC(D).  
  
 Trần Xuân Dưỡng 
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