
         UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

          Số: 1737/SGDĐT-TTr 

Về việc tham gia cuộc thi trực tuyến 

“Pháp luật học đường” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày  05 tháng 11 năm 2019 

  

          

        Kính gửi:  

      - Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc; 

                   - Hiệu trưởng các trường có cấp THPT; 

                    - Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố.  

 

 Thực hiện công văn số 4183/BTC ngày 24/10/2019 của Bộ Tư Pháp về việc 

phát động cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”;  

Căn cứ Thể lệ cuộc thi số 4182/TL-BTC ngày 24/10/2019 của Ban tổ chức 

Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các trường trung học 

phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp (gọi tắt là 

Cuộc thi “Pháp luật học đường”);  

Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:  

 - Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai các văn bản hưởng ứng, tham gia 

Cuộc thi “Pháp luật học đường” tại đơn vị; 

- Thí sinh đăng ký tham gia Cuộc thi và làm bài thi tại địa chỉ Website: 

http://timhieuphapluat.vn hoặc thông qua ứng dụng (app) của Cuộc thi. 

- Các văn bản liên quan đến Cuộc thi được đăng tải trên cổng thông tin điện tử 

của Sở Giáo dục và Đào tạo (địa chỉ: http://gddt.daklak.gov.vn/). 

 

 Nơi nhận:                 
- Như trên;     

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Cổng thông tin điện tử Sở;               
- Lưu: VT, TTr.                                                         

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 

 

         

http://timhieuphapluat.vn/
http://gddt.daklak.gov.vn/
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