
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 
 

Số:         /BTCCT 
V/v tổ chức Cuộc thi trực tuyến báo cáo 
viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp 
luật giỏi về phòng, chống tham nhũng  

tỉnh Trà Vinh năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
    

Trà Vinh, ngày     tháng 9 năm 2021       

 

 

Kính gửi:   
    - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

    - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 
    - Công an tỉnh; 

    - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 
    - Bảo Hiểm xã hội tỉnh; 

    - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Trà Vinh; 
    - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

         

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh tổ 
chức Cuộc thi trực tuyến báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi 

về phòng, chống tham nhũng tỉnh Trà Vinh năm 2021 (gọi tắt là Cuộc thi) và 
Quyết định số1415/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký 

Cuộc thi.  

Theo đó, Ban Tổ chức Cuộc thi dự kiến tổ chức Cuộc thi vào ngày 14, 17, 

18/8/2021. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, 
Ban Tổ chức Cuộc thi thống nhất tạm dừng Cuộc thi (Công văn số 88/BTCCT 

ngày 12/8/2021). Đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản 
đã được kiểm soát. Ngày 28/9/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi triệu tập cuộc họp với 

thành phần gồm: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi; thành viên Ban 
Giám khảo Cuộc thi; đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông để trao đổi 
chuẩn bị khởi động lại tổ chức Cuộc thi, kết quả cuộc họp thống nhất nội dung sau: 

1. Thời gian tổ chức Cuộc thi: 

- Thời gian thi trắc nghiệm (trước khai mạc Cuộc thi) bắt đầu lúc 7 giờ và 

kết thúc vào lúc 11 giờ ngày 11/10/2021 (Thứ hai).  

- Thời gian thi Giới thiệu và Thuyết trình vào 03 ngày 12, 13, 14/10/2021 

(Thứ ba, tư, năm). Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức khai mạc Cuộc thi vào lúc 7 giờ 
30 phút ngày 12/10/2021, sau đó thí sinh vào thi phần Giới thiệu và Thuyết trình. 

2. Về sử dụng Hội trường trực tuyến để bố trí các điểm cầu thi trực tuyến: 

- Điểm cầu trung tâm của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi sử dụng 

Hội trường họp trực tuyến của Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Điểm cầu thi đối với các thí sinh là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh sử dụng 

Hội trường họp trực tuyến của Sở Tư pháp. 
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- Điểm cầu thi đối với các thí sinh là báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền 
viên pháp luật của huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện) sẽ tập trung tại 

Hội trường họp trực tuyến của UBND cấp huyện theo phạm vi quản lý. 

3. Về trang phục của thí sinh: Nam quần tây, áo sơ mi, thắt cà vạt; nữ trang 

phục áo dài. 

Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bảo Hiểm xã 
hội tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Trà Vinh; UBND các huyện, 

thị xã, thành phố (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) phối hợp thực hiện nội 
dung sau: 

- Tạo điều kiện để các thí sinh của cơ quan, đơn vị, địa phương mình tham 

gia dự thi đầy đủ theo thời gian, địa điểm nêu trên, nhất là phổ biến đến các thí 
sinh chuẩn bị tốt các phần thi (riêng phần thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm phải vào 
phần mềm thi trực tuyến trên Trang trang PBGDPL tỉnh: pbgdpl.travinh.gov.vn), 

trang phục dự thi (có đính kèm Danh sách thí sinh); tuyên truyền, phổ biến rộng rãi 

trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân biết về Cuộc thi để theo dõi và cổ  
vũ các thí sinh dự thi xem tại địa chỉ: pbgdpl.travinh.gov.vn. 

- Đề nghị UBND cấp huyện quan tâm, tạo điều kiện bố trí phòng Họp trực 
tuyến để giúp các thí sinh của địa phương tham dự xuyên suốt Cuộc thi và hoàn 

thành tốt phần thi của mình; mời đại diện một số Phòng, Ban chuyên môn và đoàn 
thể cấp huyện đến dự, cổ vũ với số lượng đảm bảo khoảng cách phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 tại phòng thi trực tuyến. 

Ban Tổ chức Cuộc thi rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các cơ 
quan, đơn vị, địa phương./.  

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT. UBND tỉnh (b/c); 
- Thành viên BTC, BGK, TTK Cuộc thi; 
- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố (tham 
mưu t/h); 
- GĐ, các PGĐ Sở Tư pháp;       
- Lưu VT, VBPB&TDTHPL.                               
 
 

TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 
Lâm Sáng Tươi 
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