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V/v Tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm 

hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành 

chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Quảng Ngãi, ngày   30  tháng 6  năm 2022 

          Kính gửi: 

   - Trưởng các phòng thuộc Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi;  

- Viện trưởng Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BTC ngày 27/6/2022 của Ban Tổ chức Cuộc 

thi, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ngãi về tổ chức 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính” trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi (gọi tắt là Cuộc thi). Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu 

cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

- Triển khai Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, người 

lao động tại đơn vị VKS 2 cấp. Quán triệt 100% cán bộ, công chức, người lao động 

phải tham gia Cuộc thi. 

- Thời gian tham gia Cuộc thi: Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 01 tháng (từ 8 

h00 ngày 01/8/2022 đến 18h00 ngày 31/8/2022). 

- Hình thức tham gia cuộc thi: Hướng dẫn, thể lệ, nội dung cuộc thi được tổ 

chức bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến, thí sinh trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm 

ngẫu nhiên tại địa chỉ: http://timhieuphapluat.quangngai.gov.vn/ 

- Các đơn vị báo cáo kết quả tham gia cuộc thi về cho Văn phòng Viện KSND 

tỉnh Quảng Ngãi qua địa chỉ Lotus Nguyen Huu Tuyen/VKS/VN, chậm nhất ngày 

22/9/2022 để tổng hợp phục vụ cho công tác xét thi đua và báo cáo Lãnh đạo Viện 

KSND tỉnh. 

Trên đây là Công văn triển khai Tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp 

luật về cải cách thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Yêu cầu các đơn 

vị trực thuộc VKSND tỉnh Quảng Ngãi nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả, 

chất lượng và đây là một tiêu chí xét thi đua cuối năm 2022./. 

 (Gửi kèm Công văn là Kế hoạch số 02/KH-BTC ngày 27/6/2022 của Ban Tổ 

chức Cuộc thi trực tuyến, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 

Quảng Ngãi) 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền (Tạp Chí kiểm 

sát) – Viện KSND tối cao (b/c); 

- Lãnh đạo Viện tỉnh (b/c); 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; 

- Trang TTĐT ngành KSND tỉnh; 

- Văn phòng Tổng hợp; 

- Lưu: VT, BTT. 

  KT. VIỆN TRƯỞNG 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đinh Hồng Thanh 
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