Ut BAN NHAN DAN
QU3N HOANG MA!
S6: gjg /UBND-TP
V/v tich cijc htr&ng üng tham gia
cuQc thi trrc tuyên "Tim hiêu phap Iut
ye bâu cü di biêu Quoc hôi vã dai biêu
HOi dhng nhãn dan"

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
D*c 1p - Tur do - Hnh phüc
Hoàng Mai, ngày ,4 tháng 4 nám 202!

KInh gui:
- Uy ban Mt trn T Quc Vit Nam Qun và các të chirc chInh trj xâ hôi Quãn;
- Lien doàn lao dQng Qun;
- Don Thanh nién Cong san Ho ChI Minh Quan;
- Phông Giáo dye và Dào tao Qun;
- Van phông HDND-UBND Qun và các phOng, ban, ngành thuOc Qun,
- Cac trithng hc MN, TH, THCS trén dja bàn Qun;
- Uy ban nhãn dan các phuàng.
Ngày 24/3/2021, UBND qun Hoàng Mai dâ có Cong vAn so 598/UBND-TP
v& vic tham gia cuOc thi trrc tuyn "Tim hiu pháp 1ut v b&u cü di biu Qiiéc hi
và dai biu HOi dng nhân dan" do BO Tu phap th chüc.
CuOc thi "Tim hi&j pháp 1ut v bu cü dai biOu QuOc hOi và dai biu
HOi dng than dan" duqc phát dng và th chirc trên toàn quác nh&m pM bin,
tuyên truyn rung rãi, nãng cao hiu bi& pháp lut v bu cü dai biu QMc hOi và
dai biu HØi d6ng nhân dan cüng nhu' nhn thüc cüa mci cOng dan Viêt Nam v
muc dIch, )2 nghia và tAm quan trçng cüa cuOc bAu cü dai bi&i Qu6c hi khOa XV
và Si biu HOi d6ng nhân dan thim k3' 2021-2026. Qua do gop phAn tIch c?c,
dng viên, thuyn khIch cac tAng lap Nhãn dan huâng Crng, tham gia, th hin
quyAn, nghia vy cong dan di vôi hoat dng bAn cfr.
CuOc thi "TIm hiu pháp 1u3t v bAn cü 5i biu Qu6c hOi và dai biu
HOi d6ng nhân dan" là cuOc thi dành cho cong dan Vit Nam ô trong nuôc
và rnrôc ngoài. Cuôc thi di.rqc t6 chüc trong 30 ngày, bAt dAu tü Oh00 ngày
01/4/2021 và kM tháe vào 24h00 ngày 30/4/2021 tai website
http://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn và duçxc kM n6i vói Trang thông tin dien tü
cüa HOi ding ph6i hç pM bMn, giáo dye pháp 1ut cüa Thãnh pM
https://pbgdpl.hanoi.gov.vn.
Thvc hin COng van sá 835/CV-HD ngây 06/4/2021 cUa HQi dng
PHPBGDPL Thãnh pM v vic tich ei,rc huông frng tham gia cuôc thi và nh&m
dam bâo cuc thi duqc triAn khai rng rAi và kjp th&i, dat hiu qua, U' ban than
dan qun Hoàng Mai d& nghj Uy ban Mt trn To Quc Vit Narn Qun va cac t6
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chCrc chInh trj - xã hOi Qun và yéu cAu các phông, ban, chuyên môn, UBND cac
phir&ng, các Truô'ng hçc thuc Qun tip tic dy manh vic tuyên truyEn,
dng can bO, cong chüc, vien chirc, lye krccng vU trang, hØi viên, nguO'i lao dng
thuOc ca quan, don vj, dja phucxng vâ Nhân dan trén dja bàn tIch eye tham gia
CuOc thi và tip tve trin khai the ni dung theo COng van sé, 5981UBND-TP
ngày 24/3/2021 eüa UBND Qun.
UBND Quan yeu cu cae don vj nghiêm tue triên khai thyc hin./.
Ni nhn:
- Sâ liz phap I-là NOi;
- Ti' Quân üy - HDND Quân;
- D/c Chà tjch UBND Qun;
- Nlur trén (dé t/h);
- Cong thông tin din t& Qun;
- Lizu VT, TP.
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