
UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ……/STP-PBGDPL 
V/v thông báo thời gian bình chọn 

cho các đội thi tham gia Cuộc thi Báo cáo 

viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 

giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng 

Lào Cai, ngày        tháng       năm 2022 

  
 

Kính gửi:   

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

thành viên của Mặt trận; 

- Các Sở, ngành cấp tỉnh; 

- Các doanh nghiệp sở hữu vốn Nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

Triển khai Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh Lào 

Cai tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về 

pháp luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022 

(sau đây gọi là Cuộc thi). Ngày 06-07/10/2022, Sở Tư pháp – Cơ quan thường 

trực của Ban Tổ chức Cuộc thi đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức và 

ghi hình các phần thi của 12 đội để phát trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh 

– Truyền hình Lào Cai. Sở Tư pháp thông báo thời gian, cách thức bình chọn cho 

các đội thi tham gia Cuộc thi như sau: 

Thời gian mở cổng bình chọn: Từ 09h00’ ngày 17/11/2022 đến 23h59’ 

ngày 22/11/2022. 

Cách thức bình chọn: 

- Bước 1: Truy cập vào cổng bình chọn theo 2 cách  

• Cách 1: Truy cập vào banner cuộc thi trên Trang thông tin điện tử phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai tại địa chỉ: 

https://pbgdpl.laocai.gov.vn    

• Cách 2: Truy cập trực tiếp vào địa chỉ website: 

https://binhchoncuocthipctnlc.com   

- Bước 2: Đăng nhập nhanh bằng tài khoản zalo, gmail hoặc facebook để 

tiến hành bình chọn cho đội thi mà mình yêu thích nhất. Mỗi một tài khoản đăng 

nhập sẽ có 03 lần bình chọn cho 03 đội thi mình yêu thích nhất. 

Để lan tỏa công tác bình chọn cho các đội tham gia Cuộc thi đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, địa phương (như kính gửi) thực hiện một số nội dung sau: 

https://pbgdpl.laocai.gov.vn/
https://binhchoncuocthipctnlc.com/
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1. Quán triệt, chỉ đạo các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

Nhân dân trên địa bàn, thuộc phạm vi quản lý truy cập vào website để xem và 

bình chọn cho đội thi mà mình yêu thích nhất. Việc theo dõi video và bình chọn 

cho các đội thi cũng là một trong những hình thức cổ vũ và góp phần tạo thành 

công cho cuộc thi, tạo hiệu ứng lan tỏa cuộc thi tới nhiều người cùng tìm hiểu 

pháp luật. 

2. Chỉ đạo bộ phận pháp chế hoặc các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ 

PBGDPL của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, 

thành phố chủ động tham mưu triển khai các nội dung trên đảm bảo tiến độ, 

hiệu quả và có chất lượng. 

Mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đề nghị phản 

ánh về Sở Tư pháp (qua phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, điện thoại: 

02143.825.313 hoặc 0984.006.078 – gặp đ/c Linh) để tổng hợp giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Lê Ngọc Quỳnh 
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