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   Số:       /SVHTTDL-QLVHGĐ 
V/v tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật  

về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân" 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

        Hưng Yên, ngày      tháng  4  năm 2021 

 
 

                          Kính gửi:    

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị, thành phố; 

- Trung tâm VH,TT&DL các huyện, thị, thành phố.  

 
 

 Để thông tin rộng rãi cho các đối tượng đủ điều kiện tham gia Cuộc thi 

"Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 

dân" theo Thể lệ số 610/TL-BTC ngày 08/3/2021 của Ban tổ chức Cuộc thi trực 

tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân" - Bộ Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu: 

 1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở thông báo cho công chức, viên chức, người 

lao động tham gia. 

  2. Văn phòng Sở đăng tải Thể lệ cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử của 

Sở để đông đảo cán bộ và nhân dân biết và hưởng ứng tham gia. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

các huyện, thị xã, thành phố thông báo và phát động cho cán bộ, nhân dân tham 

gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 

đồng nhân dân" (Có Thể lệ số 610/TL-BTC ngày 08/3/2021 của Ban tổ chức 

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân" - Bộ Tư pháp gửi kèm). 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: QLVHGĐ, VT. 

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

 

 

 
 
 

Đào Mạnh Huân 
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