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Kính gửi: 

 - Lãnh đạo các Ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội  
 - Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố 

Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1719/KH-BTP tổ chức cuộc thi “Tìm 

hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018. Cuộc thi được tổ chức với mục đích cung 
cấp kiến thức pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhật quy định pháp luật mới, bồi 
dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ 
động học tập, tìm hiểu pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức 
tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật giảm thiểu vi phạm pháp luật; đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục 
pháp luật. 

Cuộc thi được tổ chức từ tháng 6 -11/2018, công khai, rộng rãi trên phạm vi 
cả nước, dưới hình thức thi trực tuyến trên Công thông tin điện tử của Bộ Tư 
pháp tại các địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx. Thí 
sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ đề câu hỏi 
(gồm 10 câu hỏi) được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó). 

Căn cứ công văn số 2132/BTP-PBGDPL ngày 13/6/2018 của  Bộ Tư pháp 
về việc hưởng ứng cuộc thi, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam quán triệt 
và đề nghị Lãnh đạo các Ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội, Ban Thường vụ 
Hội Liên hiệp phụ nữ các tỉnh/thành phố tuyên truyền, giới thiệu, động viên, 
khích lệ toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi. 

Đề nghị lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội và Ban Thường 
vụ Hội LHPN các tỉnh/thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, 
đảm bảo tiến độ và báo cáo kết quả về Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội (qua Ban 
Chính sách – Luật pháp). 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: VT, CSLP (3). 
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