
UBND HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

PHÒNG TƯ PHÁP 

Số: 16/TP 
V/v tham gia cuộc thi trực tuyến 

“Tìm hiểu các quy định của pháp luật  

liên quan đến quyền và nghĩa vụ của 

người Việt Nam ở nước ngoài” 

 

N 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Xuân Trường, ngày 20 tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi:  

     - Các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện; 

     - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; 

     - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện công văn số 1374/STP-PB&TDTHPL ngày 19/10/2022 của Sở Tư 

pháp tỉnh Nam Định về việc phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các 

quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở 

nước ngoài”. 

Để góp phần nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam 

ở nước ngoài của người dân trên địa bàn huyện, Phòng Tư pháp huyện đề nghị các 

đồng chí thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện; Thủ trưởng các cơ quan, 

ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: 

1. Vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện tích 

cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi. 

2. Đẩy mạnh truyền thông về Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử của cơ 

quan, đơn vị, địa phương hoặc hình thức phù hợp khác; chủ động cập nhật tin, bài 

truyền thông về Cuộc thi và gửi về Ban Tổ chức (email:anhm@moj.gov.vn) để 

theo dõi, đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Cuộc thi. 

(thể lệ và nội dung cuộc thi được đính kèm công văn) 

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về 

Phòng Tư pháp huyện để tổng hợp gửi Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 

các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở 

nước ngoài”./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu VT, TP. 

TRƯỞNG PHÒNG  

 

 

 

 

 

Vũ Khắc Giáp 
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