
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO 
VÀ DU LỊCH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

Số:      /SVHTTDL-TCPC 

V/v hưởng ứng, tham gia đợt 2 
 vòng Sơ khảo Cuộc thi trực tuyến  

“Tìm hiểu về cải cách thể chế” 
 

 

  Tuyên Quang, ngày 28  tháng  9  năm 2022 

 Kính gửi:  

- Các phòng chuyên môn; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. 

 

Căn cứ Văn bản số 07/CV-BTC ngày 16/9/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi 

tìm hiểu về cải cách thể chế (gửi kèm Văn bản này),  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao đồng chí trưởng phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động công 

chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng, tham 

gia Cuộc thi theo đúng Kế hoạch và Thể lệ; tạo không khí sôi nổi hưởng ứng 

Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022. 

2. Văn phòng Sở: Thực hiện truyền thông, thiết lập đường dẫn tham gia Cuộc 

thi: (https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn/TN/dangky.aspx)  trên Trang Thông tin điện 

tử; chia sẻ trên fanpage của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

3. Kết thúc đợt thi, các đơn vị  báo cáo kết quả thực hiện (qua phòng Tổ chức 

- Pháp chế) để tổng hợp trước ngày 04/10/2022 ./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên (thực hiện); 
- Lãnh đạo Sở;  
- Văn phòng Sở (đăng tải website); 
- Lưu: VT, TCPC (Hà) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Hòa 
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