
   SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TTYT TX HOÀI NHƠN            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:                /TTYT-TCHC     Hoài Nhơn, ngày         tháng 10 năm 2022 

 
  V/v tích cực hưởng ứng 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” 

 

Kính gửi: Trưởng các đơn vị trực thuộc 

 

Thực hiện Kế hoạch số 360/KH-TTYT ngày 11/10/2022 của Trung tâm Y 

tế về hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 

năm 2022 của Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn. 

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu, động viên, khích lệ toàn thể 

viên chức và người lao động trong đơn vị mình tích cực tham gia hưởng ứng 

Cuộc thi thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến toàn quốc về các vấn đề liên quan đến 

quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài, được tổ chức công khai, 

rộng rãi trên môi trường mạng internet, dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng 

thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và Cổng/Trang thông tin điện tử của một số 

đơn vị liên quan. 

- Thí sinh tham gia dự thi đăng ký trực tiếp tại địa chỉ: 

http://moj.gov.vn/cuocthitructuyen hoặc thông qua đường link được đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Bình Định tại địa 

chỉ: http://pbgdpl.binhdinh.gov.vn vào mục liên kết Cuộc thi “Tìm hiểu các quy 

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

ngoài”.  

- Thời gian Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày (từ 0h00’ ngày 

25/10/2022 đến 24h00’ ngày 25/11/2022, theo múi giờ Việt Nam (GMT +7)). 

Ban Tổ chức Cuộc thi cấp giấy chứng nhận kèm theo hiện vật (nếu có) và cơ cấu 

giải thưởng gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích. 

(Có Thể lệ Cuộc thi kèm theo) 

Yêu cầu Trưởng các khoa, phòng, trạm y tế tổ chức triển khai đến viên 

chức, người lao động biết và tích cực tham gia Cuộc thi trên./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Đăng trên Trang TTĐT đơn vị; 

- Lưu VT, TCHC. 

 

 Trần Hữu Vinh 
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