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V/v tham dự Cuộc thi trực tuyến toàn 

quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh 

 sát biển Việt Nam” 

 

          Bắc Kạn, ngày         tháng          năm 2021 

Kính gửi:  Các phòng, khoa thuộc Bệnh viện 

Thực hiện Công văn số 3240/SYT-TTrS ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Sở Y tế 

tỉnh Bắc Kạn về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát 

biển Việt Nam”. Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn đề nghị các phòng, khoa trong đơn 

vị thực hiện một số nội dung sau:   

 1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Cảnh sát biển Việt Nam, thể 

lệ cuộc thi trực tuyến, ngân hàng câu hỏi về Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật 

Cảnh sát biển Việt Nam” tới viên chức, người lao động tại các phòng, khoa thuộc 

đơn vị để viên chức, người lao động hiểu rõ về mục đích, yêu cầu, nội dung, thê lệ 

và ý nghĩa của cuộc thi. (Gửi kèm theo Thể lệ cuộc thi; Bộ ngân hàng câu hỏi cuộc 

thi; Luật Cảnh sát biển Việt Nam). 

 2. Động viên, khuyến khích toàn thể viên chức, người lao động trong phòng, 

khoa tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật 

Cảnh sát biển Việt Nam” do Bộ Quốc phòng tổ chức với tinh thần cao nhất và coi đây 

là một  hình thức thi đua trong năm. 

Để cuộc thi tạo được sức lan tỏa sâu rộng và đạt kết quả cao, Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh đề nghị viên chức, người lao động tham gia cuộc thi (Tuần, Tháng) đầy đủ, đúng 

thời gian diễn ra và đăng ký dự thi trực tuyến tại địa chỉ website của cuộc thi: 

https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn.  

Thời gian diễn ra cuộc thi trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ 00h00’ ngày 

06/9/2021 đến 23h59’ ngày 06/10/2021.  

3. Giao Tổ công nghệ thông tin đăng tải địa chỉ tham gia Cuộc thi trực tuyến 

toàn quốc: “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” trên Trang thông tin điện tử của 

đơn vị trong thời gian diễn ra cuộc thi để viên chức, người lao động thuận lợi trong 

việc tìm hiểu và đăng ký dự thi trực tuyến.  

 Với nội dung trên, đề nghị lãnh đạo các phòng, khoa nghiêm túc triển khai thực 

hiện.  ửi danh sách viên chức, người lao động tham dự cuộc thi sau khi kết thúc cuộc 

thi về phòng Tổ chức hành chính trước ngày 07/10/2021 để tổng hợp,  áo cáo Sở Y 

tế theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi (Thực hiện); 

- Ban  ĐBV (04); 

- Trang TTĐT BV(đăng tải); 

Gửi bản giấy; 

- Lưu: VT, TCHC. 
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Trần Văn Tuyến 
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