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BAN TO CHI5C CUQC THI
TIM HIEU BQ LUIT HiNH S!)
Thời gian ký:
30/07/2018 15:31 PM

/CV-BTC
V/v lüi thyi han nôp bài du thi Cuôc
thi "Tim hiêu Bô luât HInh su näm
2015" trên dja bàn thành phô HàNi
cho dôi tuçing là hçc sinh, sinh viên

HàNói, ngày 30 ththng 7 nàm 2018

KInh giri: - S Giáo dc và Dào tao; Thành Doàn Ha Ni
- UBND các qun, huyn, th xã
Thirc hin Kê hotch s 59/KH-UBND ngày 09/3/2018 cña UBND Thành
ph ye to chcrc cuc thi "TIm hiêu B lut HInh sir nãrn 2015" trên dja bàn thành
ph Ha Ni, Ban To chi'rc cuc thi Thành ph dã ban hành các van bàn hu'ng dn
trin khai Cuc thi (Van ban so' 1055/C V-B TC ngày 17/5/2018 gti qun huyçn thj
xâ hu'O'ng d&z trien khai cuc thi "Thn hiêu Bó lu?t HInh st' nám 2015 "; Van ban
s 1054/C V-B TC ngày 17/5/2018 gi sà giáo dyc và dào tgo và dê nghj huO'ng
dn trien khai cuc thi trong các nhà tru'ô'ng; Van ban sO 1364/C V-B TC ngày
13/6/2018 ye vic tuyên truyên, vn dç5ng Doàn viên tham gia cuç5c thi "Tim hiéu
B5 lut HInh sy' nám 2015" gt'd Thành doan). Theo do, Ban To chirc cuôc thi
Thành ph dà n djnh thi hn np bài d? thi là tru'ic 17h00 ngày 14/8/20 18.
Tuy nhiên, theo phàn ánh cüa mt so qun, huyn, th xà trên dja bàn thành
phô và S Giáo diic và Do tto thI thO'i hn np bài dir thi trén së không bão dam
cho dM tuçrng là h9c sinh, sinh viên tharn gia dir thi vi thi gian nhiu tru'ing h9c
sinh, sinh viên chu'a tp trung. Dê dam bão di tung hpc sinh, sinh viên trên dja
bàn thành ph tharn gia duçic dy dü cuc thi "TIm hiu Bô lut HInh sir nãm
2015" trên dja bàn thành ph Ha Ni, Ban TO chü'c cuc thi Thành ph quyt djnh
nhu sau:
1 .Diu chinh lüi th?i hn np bài dir thi di vi di tu'çYng hpc sinh, sinh
viên là 17h00 ngày 05/9/2018. Các dôi tugng khác tham gia cuc thi van giü
nguyen thi hn np bài thi là 17h00 ngày 14/8/20 18.
2. UBND các qun, huyn ,thj xã np bài di:r thi (sau khi chrn so' khão) v
SO' Tu pháp Ha Ni (qua Phông ph biên, giáo diic pháp 1ut- dja chi s 221 Trin
phü, Ha Dông, HàNôi ) truO'c 17h00 ngày 20/9/2018.
Ban To chirc cuc thi Thành ph d ngh SO' Giáo diic và Dào tao, Thành
Doàn Ha Nôi, UBND các qun, huyn, thj xä có van bàn thông báo vic lOi thO'i
han nôp bài du thi di vi di tu'ng h9c sinh, sinh yjén dn các truO'ng: THCS,
TI-IPT, Cao däng, Dui h9c trên dja bàn Ha Ni dé triên khai thuc hiên và chi dao
các trung THCS, THPT, Cao dàng, Di h9c trên dja bàn Ha Ni có trách nhiêrn

thu bài vâ np bài thi v UBND các qun, huyn, thj xã noi dt trV s& truic 1 7h00
ngày 06/9/20 18 d chm so kháo.
Trong qua trInh thirc hin, nu có vu'ng mc xin lien h S Tu pháp (qua
Phông Phó bié'n, giao clyc pháp luát — dia chi: so' 221 Trdn Phu', Ha DOng, I-Ri
Nói; SDT. 0243.312.0451; email: pbgdpl. hanoi@gmail. corn ) ./.
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