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V/v phát động Cuộc thi trực tuyến 

“Tìm hiểu pháp luật năm 2022”  

         Bắc Kạn, ngày        tháng       năm 2022 

                                  Kính gửi:  Các phòng, khoa thuộc Bệnh viện 

Thực hiện Công văn số 2969/SYT-TTrS, ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Sở 

Y tế tỉnh Bắc Kạn về việc phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 

2022”. 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” do Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Bắc Kạn phát động được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh, theo hình thức thi trực 

tuyến, Thể lệ, câu hỏi Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn, tại địa chỉ: http://pbgdpl.backan.gov.vn, mục 

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến và Cổng thông tin điện tử Sở Y tế Bắc Kạn. 

Với mục đích cung cấp kiến thức pháp luật, cập nhật quy định mới, xây dựng 

và hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức 

tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật trong đội ngũ viên chức và người lao động 

tại đơn vị. Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn phát động, hưởng ứng Cuộc thi trong 

toàn đơn vị và yêu cầu các phòng, khoa trong đơn vị thực hiện những nội dung 

sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, phát động Cuộc thi tới các phòng, khoa trong toàn 

đơn vị với nhiều hình thức phù hợp; tuyên truyền, phổ biến Thể lệ cuộc thi, câu 

hỏi cuộc thi trực tuyến, nội dung Luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, Luật 

phòng, chống bạo lực gia đình, Luật phòng, chống ma tuý  tới toàn thể viên chức, 

người lao động tại các phòng, khoa thuộc đơn vị. (Gửi kèm theo Thể lệ; câu hỏi 

cuộc thi). 

2. Vận động viên chức, người lao động trong đơn vị tích cực hưởng ứng, 

tham dự Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” do UBND tỉnh Bắc 

Kạn tổ chức, phát động với tinh thần cao nhất, đảm bảo tối thiểu 90% viên chức, 

người lao động tại các phòng, khoa tham dự Cuộc thi. Gắn nội dung tham gia cuộc 

thi là một trong các nhiệm vụ được giao để đánh giá, xem xét thi đua khen thưởng 

cuối năm và coi đây là một hình thức thi đua trong năm. Xác định đây là một trong 

những nhiệm vụ trọng tâm của công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022. 

Thời gian tổ chức Cuộc thi: Cuộc thi diễn ra trong thời gian 30 ngày (bao 

gồm cả ngày nghỉ, lễ, ngoài giờ hành chính), kể từ 08h00’ ngày 15/9/2022 và kết 

thúc hồi 08h00’ ngày 15/10/2022. 



3. Giao Tổ Công nghệ thông tin đăng tải Thể lệ Cuộc thi, Bộ câu hỏi trắc 

nghiệm và đường link Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên 

Trang thông tin điện tử của đơn vị nhằm thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho 

toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị hưởng ứng tham dự Cuộc thi. 

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

thực hiện. Gửi danh sách viên chức, người lao động của phòng, khoa tham dự 

Cuộc thi ngay sau khi kết thúc Cuộc thi về phòng Tổ chức hành chính để tổng hợp 

và báo cáo Sở Y tế theo quy định./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Sở Y tế (để báo cáo); 

- Như kính gửi (để thực hiện); 

- BGĐ BVĐK (04); 

- Trang thông tin điện tử BVĐK (đăng tải); 

Gửi bản giấy; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Văn Tuyến 
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