
UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO  
VÀ DU LỊCH 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SVHTTDL-QLVH 
V/v tuyên truyền, hưởng ứng  

Cuộc thi trực tuyến“Tìm  hiểu  Luật 
Cảnh sát biển Việt  Nam 

 

Tuyên Quang,  ngày 14 tháng 9 năm 2021 

 
 

Kính gửi:  
- Các phòng chuyên môn;  

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

- Các phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, 

 Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Văn bản số 3199/UBND-NC ngày 31/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm  hiểu  Luật Cảnh sát biển 

Việt  Nam”, 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị (tại mục 

Kính gửi) thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn về nội dung Thể lệ 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”. 

2. Vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của 

cơ quan, đơn vị tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 

Luật Cảnh sát biển Việt Nam”. 

* Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/9/2021 đến ngày 06/10/2021. 

(Thể lệ Cuộc thi khai thác trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng 

và Website Cuộc thi: https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện và báo cáo kết quả 

về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong báo cáo định kỳ./. 

 
Nơi nhận:    

- Như trên (t/h); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- VP Sở (đăng trên trang TTĐT); 
- Lưu: VT, QLVH(Huy). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Nguyễn Văn Hòa 
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