
ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Số:           /UBND-TP 

V/v  tiếp tục 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 Công văn số 650/BTC ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Ban 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, ngày 10 tháng 6 năm 

2022 Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Bằng đã ban hành Công văn số 

1288/UBND-TP về việc hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật 

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

Để 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 tiếp tục triển khai một số nội dung công việc sau đây: 

1. Phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan đến Cuộc thi (bao gồm: Công 

văn số 1288/UBND-TP ngày 10/6/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Cao 

Bằng; Kế hoạch số 1203/KH-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Tiếp cận thông 

tin năm 2016” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Thể lệ số 647/TL-BTC ngày 21 tháng 

6 năm 2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi; Bộ câu hỏi chủ đề gợi ý tìm hiểu; các tài 

liệu tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi do Ban Tổ chức cung cấp…) tới đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, người lao 

động, học sinh và Nhân dân trên địa bàn. 

Các tài liệu liên quan đến Cuộc thi được gửi kèm Công văn này và đăng tải 

tại địa chỉ Cuộc thi: https://timhieuphapluatcaobang.org và trên Trang thông 

tin điện tử Sở Tư pháp, Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 

Cao Bằng. 
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2. Vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, 

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

cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi. 

3. Đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi trên Trang Thông tin điện 

tử của đơn vị, địa phương hoặc hình thức phù hợp khác. Phối hợp thực hiện đăng 

tải banner Cuộc thi (có file gửi kèm Công văn này) liên kết với đường dẫn (link): 

https://timhieuphapluatcaobang.org) của Cuộc thi trên Cổng/Trang Thông tin 

điện tử và các trang chính thức trên mạng xã hội (Facebook, Zalo…) của cơ quan, 

đơn vị, địa phương. 

4. Phối hợp với Ban tổ chức Cuộc thi thực hiện rà soát danh sách, thông tin 

của thí sinh tham dự thi đảm bảo không vi phạm Thể lệ Cuộc thi và xác minh 

thông tin thí sinh đạt giải tại Cuộc thi theo đề nghị của Ban Tổ chức (nếu có). 

5. Giao Văn phòng HĐND&UBND thành phố đăng tải nội dung của các 

tài liệu tại mục 1 của Công văn này lên Trang Thông tin điện tử thành phố Cao 

Bằng. 

6. 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. 

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

túc triển khai thực hiện./. 

(Gửi kèm Công văn: Công văn số 1288/UBND-TP ngày 10/6/2022 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Cao Bằng; 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 Bằng 

và Thể lệ số 647/TL-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi; 

Bộ câu hỏi chủ đề gợi ý tìm hiểu Cuộc thi, tài liệu hướng dẫn Cuộc thi). 

 
Nơi nhận:  
- Như trên ;    

- Sở Tư pháp (b/c);  

- UBMTTQ TP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Văn phòng HĐND&UBND TP; 

- Phòng Tư pháp TP; 

- Trang Thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT, TP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi 
 

 

 

 


		2022-06-27T17:09:59+0700


		2022-06-27T17:37:55+0700


		2022-06-27T17:37:24+0700


		2022-06-27T17:37:24+0700




