
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:            /BTNMT-PC 

V/v triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc 

“Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ 

 

Ngày 27/8/2021, Ban Chỉ đạo Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật 

Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng) có Văn bản số 3184/BCĐ-CSB đề 

nghị triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt 

Nam”. Bộ đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ: 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức và người lao động hiểu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thể lệ và ý nghĩa 

của Cuộc thi. Khuyến khích và tạo điều kiện về tinh thần, vật chất, thời gian cho 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia Cuộc thi. 

2. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Trung tâm Truyền thông tài 

nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và 

Môi trường tổ chức tuyên truyền, thông tin và đăng tải địa chỉ tham gia Cuộc thi 

(hpps://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn) trên trang Thông tin điện tử của 

đơn vị để thu hút đông đảo người tham gia Cuộc thi. 

(Chi tiết về Cuộc thi đề nghị tìm hiểu tại Văn bản kèm theo). 

Trân trọng./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, PC. HTg. 

Tl. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ 

 

 

 

 

 

 

Phan Tuấn Hùng 
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