
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

Số:           /UBND-TP 

V/v  hưởng ứng, tham gia Cuộc thi 

trực tuyến “Tìm hiểu Luật Tiếp 

cận thông tin năm 2016” trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Cao Bằng, ngày     tháng 6 năm 2022 

Kính gửi:  

                - Các phòng, ban, đoàn thể thành phố; 

       - Các đơn vị sự nghiệp thành phố; 

       - Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố; 

      - Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 (Gọi chung là các cơ quan, đơn vị) 
       

Thực hiện Kế hoạch số 1203/KH-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2022 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Tiếp 

cận thông tin năm 2016” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, nhằm giúp cho công dân 

nắm bắt kịp thời những quy định của Luật Tiếp cận thông tin, tạo điều kiện thuận 

lợi cho công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo quy định của Luật, đồng 

thời góp phần tăng cường nhận thức của công dân trong việc thực hiện quyền của 

mình. Theo đó, Cuộc thi được tổ chức từ ngày 01/7/2022 đến ngày 31/7/2022. 

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, 

Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cao Bằng, Trang thông 

tin điện tử Sở Tư pháp. Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực 

tiếp trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet theo phần mềm bộ 

câu hỏi được thiết kế sẵn. Chi tiết về cách thức tham gia dự thi được thực hiện 

theo hướng dẫn tại Thể lệ Cuộc thi. 

Để việc triển khai, thực hiện Kế hoạch số 1203/KH-UBND và Cuộc thi 

được tổ chức thành công, đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đề 

nghị các cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai 

một số nội dung công việc sau đây: 

1. Quan tâm, phổ biến, giới thiệu mục đích, ý nghĩa, nội dung Cuộc thi đến 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và Nhân dân trên 

địa bàn; động viên, khuyến khích tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, học sinh và Nhân dân trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý 

tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức 

thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cao Bằng  

Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến 

Kế hoạch số 1203/KH-UBND và mục 1 nội dung Công văn này đến các hội viên, 

thành viên của tổ chức mình và  tham gia tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân; 

tích cực vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tham gia Cuộc thi Cổng thông 
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tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cao 

Bằng, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp. 

3. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố: trong phạm 

vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch 

số 1203/KH-UBND và mục 1 nội dung Công văn này đến toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức của cơ quan, đơn vị tham gia Cuộc thi. 

4. Giao Văn phòng HĐND&UBND thành phố đăng tải nội dung của Kế 

hoạch số 1203/KH-UBND và nội dung Công văn này lên Trang Thông tin điện 

tử thành phố Cao Bằng. 

5. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố thực hiện truyền thanh 

trên hệ thống đến các cơ quan, đơn vị, cơ sở để nâng cao nhận thức về Cuộc thi. 

6. Ủy ban nhân dân các phường, xã: tổ chức tuyên truyền, phổ biến Kế 

hoạch số 1203/KH-UBND và nội dung Công văn này đến toàn thể đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và Nhân dân trên địa bàn tích 

cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi. 

Nhận được Công văn này đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm 

triển khai thực hiện./. 

(Gửi kèm Công văn Kế hoạch số 1203/KH-UBND ngày 19 tháng 5 năm 

2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 

Luật Tiếp cận thông tin năm 2016” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng) 

 
Nơi nhận:  
- Như trên ;    

- Sở Tư pháp (b/c);  

- UBMTTQ TP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- VP HĐND&UBND TP; 

- Trang Thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT, TP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi 
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