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Ha Nç5i, ngày C 4' tháng 7 nám 2018

KInh gfri: - Các S&, ban, ngành, doàn th Thành ph
- UBND các qun, huyn, thj xã

Thirc hin Kê hotch s 59/KH-UBND ngày 09/3/2018 cüa UBND Thành
ph v t chirc cuc thi "TIm hiu B 1ut HInh sir näm 2015" trên dja bàn thành
ph Ha Ni, Ban To chirc cuc thi Thành ph dä ban hành Th 1, D thi và
Mu Bài dir thi và các van bàn hrnng dn trin khai Cuc thi (Van bàn s
1056/CV-BTC ngày 17/5/2018 gui si, ban, ngành, doàn th v vic triên khai
cuc thi "TIm hiu B 1ut HInh sir nãm 2015"; Van bàn s6 1055/CV-BTC ngày
17/5/2018 gCri qun huyn th xã huOng dn triên khai cuc thi "Tim hiu B
1ut HInh su näm 2015"; Van bàn s 1054/CV-BTC ngày 17/5/2018 giri s giáo
dic và dào to và d nghj hithng dn trin khai cuc thi trong các nhà trtr&ng;
Van bàn s 1364/CV-BTC ngày 13/6/2018 v vic tuyên truyn, vn dng
Doàn viên tham gia cuc thi "TIm hiêu B 1ut Hinh sir näm 2015" g1ri Thành
doàn). Dng thai t chtrc Lê phát dng cuc thi dn các so', ban, ngành, doàn th
Thành ph, UBND qun, huyn, thj xã, các co' quan, báo, dài, các don v thuôc
1irc luçing vu trang Thành ph.
Sau han 01 tháng triên khai, Ban T chirc cuc thi dä nhn dime su huâng
irng và tham gia tIch circ cüa mt s dan vj. Nhrn dam bào sir hiiO'ng lrng tIch
cue cüa can b, cong chic, viên chirc, 1rc 1ung vu trang, nguo'i lao dng, thanh
thiu niên và các thng 1o'p Nhân dan dôi vo'i cuc thi "TIm hiu B 1ut HInh sir
näm 2015" trên dja bàn thành phô Ha Ni, Ban T ehirc cuc thi Thành ph d
nghj cac so', ban, ngành, doàn th Thành phô, UBND các qun, huyn, thj xã
tip tue khuyn khIch, dng viên can b, cong chue, viên ehuc, 1irc hxgng vu
trang, nguo'i lao dng, thanh thiu nién và các tng lop Nhân dan tIch circ huOng
Ong cuc thi vi& theo ding các cong van huOng din trén.
D nghj SO Giáo dye và Dào to có van bàn don dc vic trin khai cuc
thi dn Phông Giáo dye và Dào to các qu.n, huyn, tM xã và các TruOng
THPT, các Truo'ng trirc thuc SO; Thành doàn Ha Ni có van bàn don dc viêc

trin khai cuoc thi dn toàn th sinh viên các Truè'ng Di h9c, Cao dang trên da
bàn Thành pM.
Trong qua trInh thirc hin, nu có vuóng mc xin lien h S Tu pháp (qua
Phông Ph biê'n, giáo dic pháp luçt — dia chi: so' 221 Trán Pht, Ha DOng, Ha
N7i; SDT: 0243.312. 0451; email. pbgdpl. hanoi@gmail. corn).
(Tài liu lien quan dé'n Cu3c thi "Tim hieu B5 lu4t Hinh sy' nám 2015"
dup'c dáng tái day d7 trén trang thông tin tuyên truyên, phO bién pháp luit
ThànhphO Ha Nç5i http://pbgdpl.hanoi.gov.vn)./.
No'i nhân:
- Nhu trên;
- D/c Giám dôc Sà (dé b/c);
- Luu VT, Phông PBGDPL.
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