
UBND TỈNH LÀO CAI

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số:            /SGD&ĐT-TTr
V/v Triển khai thực hiện Thông tư số

02/2022/TT-BTP; hưởng ứng Cuộc thi
trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng
tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến

tranh để lại ở Việt Nam”

        Lào Cai, ngày        tháng   4   năm  2022

   Kính gửi:
- Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;
- Giám đốc các Trung tâm GDNN- GDTX huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ văn bản số 148/STP-HCBTTP ngày 15/3/2022 của Sở Tư pháp về việc
triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP;

Thực hiện văn bản số 224/HĐPH ngày 07/4/2022 của Hội đồng phối hợp phổ

biến, giáo dục pháp luật về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức
phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” (VB 224),

Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện như sau:

1. Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của
Bộ Tư pháp Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Thông tư có hiệu lực thi
hành từ 25/3/2022)

Các đơn vị phổ biến, quán triệt và nghiên cứu tổ chức thực hiện theo đúng theo
quy định của Thông tư.

2. Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn
bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”

2.1. Tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, giáo viên, nhân

viên, học viên và học sinh hiểu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thể lệ và ý nghĩa của
cuộc thi. 

2.2. Khuyến khích cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học viên, học sinh
hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Chi tiết liên quan đến cuộc thi: Theo VB 224 gửi kèm.

Các đơn vị báo cáo kết quả tham dự cuộc thi về Sở GD&ĐT (qua thanh tra Sở)
trong báo cáo công tác, phổ biến giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2022./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTr.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Minh  Tâm
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