
UY BAN NHAN DAN 
THI XA CIYA LO 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p — Tir do — Hinh phñc 

Cu'a Lô, ngày tháng nám 2021 S: /UBND-TP 
V/v hrnng rng cuc thi trirc tuyn 

"TIm hiu v pháp 1ut bu cir di 

biu Quc hi và di biu Hi dng 

nhân dan" 

KInh gui: 
- Các phông chuyên môn, các t chirc, doân th cp th; 
- Các tri.thng: Dai  h9c  Van  Xuân, Cao dAng Du ljch — Thuang mai 
Ngh An; 

- UBNID các phuôrig. 

Ngày 24/3/2021, Si Tu pháp, cG quan thuing trçrc cüa Hi dng phi hçip ph bin 
giáo diic pháp 1ut tinh dã ban hành Cong van s 340/STP-PBGDPL v vic hithng irng 
cuc thi trirc tuyn "Tim hiu v pháp 1ut bu Cu di biu Quc hi và dai  biu Hi 
dông nhân dan", vui miie dIch ph bin, tuyên truyn rng rãi, nâng cao hiu bit pháp 
1ut v bu cü dai  biu Quc hi và dai  biu Hi dng nhân dan, dng thii báo dam 
quyn và thirc hin nghia vi cong dan cho mi cir tn khi tham gia cuc bu cir di biu 
Quc hi và dai  biu Hi dng nhân dan nhim kS'  2021 — 2026. Thirc hin chi dao  cüa 
Si Tu pháp, UBND thj xã Cira Lô dã ban hành Cong van so 381/CV-UBND ngây 
01/4/2021 v vic hung iiirng cuc thi. Cuc thi bat du t1r 0h00 ngày 01/4/2021 dn 
24h00 ngày 30/4/202 1. 

TInh dn 8h00 ngày 15/4/2021, Ban To chirc Cuc thj Trung uang dA ghi nh.n 
du?c tng s 251.486 ngui dix thi vi 3 06.675 luçt di.r thi, tinh Ngh An dung thu 3 
vi 15.527 li.rçit dir thi và 12.088 ngtthi dir thi. 

Thirc hin Cong van s 488/HDPHGDPL-TT ngày 16/4/2021 cüa Hi dông phêi 
hçip ph bin giáo diic pháp 1ut tinh, d cuc thi Co sue lan tóa sâu rng han nua, ChO 
tjch UBND thj xä yêu cu các phông chuyên môn, các t chuc, doân the cap thj; các 

tntthng: Dai  hçc  Van  Xuân, Cao d&ng Du ljch — Thuang mai  Ngh An; UBND các 

phung thirc hin nghiêm tue ni dung sau: 

Tuyên truyn rng rãi v mic dIch, nghia cuc thi trirc tuyn "TIm hiu ye pháp 

1ut bu cu dai biu Quôc hi và dai  biu Hi dng nhân dan" trén Cng thông tin din 

tu cho can b, cong chüc, viên chüc, nguOi lao dng trong co quan, dan vj, dja phuang 

(dii tztçmg ba't bu5c tham gia cu5c thi theo s' chi dgo cza Tinh) vá các tang lop nhân 

dan bi& và tIch circ tham gia. 

Cách thuc dir thi: Ngui dir thi truy cp vào website: 

http://thitirnhieuphapluat.rnoj.gov.vn  hotc truy cp vào Chuyén miic Cuc thi trirc tuyên 

"TIm hiu v pháp 1ut bu cu dai biu Quôc hi vâ dai  biêu Hi dong nhân dan" trén 

Cong thông tin din tü Quôc hi; Cng thông tin din tu Bô Tu pháp; Trang thông tin 



then tir cüa Hôi dng bu cü Quc gia; Trang thông tin din t1r ph bin, giáo diic pháp 
luât; Trang thông tin diên t1r Truyn hInh Quc hi Vit Nam; Báo din t1r Dai  biu 
Nhân dan; Báo Pháp 1ut Vit Nam din tfr d tim hiu th 1 vâ lam bài thi. 

UBND thj xã së thông báo dn cac dan vj v kt qua cuc thi, s luçmg ngu?i tham 
di cuc thi sau khi Ban T chirc cuc thi Trung irang cong b kt qua cuc thi; thông 
báo biu ducmg, khen thithng di vôi nhcthg dcm vi dt kt qua cao nhât cüa 
HDPHGDPL tinh và lam can cü dánh giá, xp loai thi dua nãm 2021. 

Yêu cu cac phông chuyên mOn, cac t chüc, doàn th cp thj; các trlrng: Dai  h9c 
Vn Xuân, Cao ding Du 1ch — Thuang mai  Ngh An; UBND các phuing ttp trung chi 
dao trin khai thirc hin nghiêm tüc, dam báo chit luçmg./. 

Noi nhân: 
- Nhii trên; 
- HDPHGDPL tinh (báo cáo); 
- Chü tjch UBND Tx (báo cáo); 
- Liru: VT, TP. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU T!CH 

Hoàng Van Phüc 
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