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Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1203/KH-UBND ngày 19/5/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin 

năm 2016”, Sở Giao thông vận tải triển khai đến các phòng, ban, đơn vị đăng ký 

tham gia với một số nội dung sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

Công chức, viên chức, người lao động thuộc các phòng, ban, đơn vị trực 

thuộc Sở. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI 

1. Nội dung thi 

- Luật Tiếp cận thông tin năm 2016: 

- Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin. 

2. Hình thức thi 

- Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại Cổng thông tin điện 

tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cao Bằng, 

Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp. 

- Thí sinh sử dụng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị di động có 

kết nối Internet. 

III. THỜI GIAN: Cuộc thi được tổ chức từ ngày 01/7/2022 đến ngày 

31/7/2022. 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

Ban Tổ chức cuộc thi trao giải cho các cá nhân và tập thể có thành tích 

xuất sắc như sau: 

- Giải cá nhân bao gồm 01 giải nhất, 05 giải nhì, 10 giải ba và 20 giải 

khuyến khích. 



- Giải tập thể bao gồm 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 05 giải 

khuyến khích. 

V. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở thông báo đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc đăng ký 

và tổng hợp danh sách dự thi của Sở; kết thúc thời gian tổ chức thi báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh  trước ngày 10/8/2022 theo quy định. 

2. Các phòng, ban, đơn vị cử thí sinh tham dự (Mỗi đơn vị ít nhất 02 thí 

sinh tham gia), báo cáo kết quả của đơn vị mình gửi về Văn phòng Sở trước 

ngày 10/8/2022. 

3. Công đoàn cơ sở, đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở GTVT 

phối hợp thực hiện. 

Căn cứ nội dung nêu trên các phòng, ban, đơn vị tổ chức triển khai đến 

công chức, viên chức đăng ký và tham gia thi theo quy định./. 

(Gửi kèm Kế hoạch số 1203/KH-UBND ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin năm 

2016” của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng). 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Công đoàn cơ sở; 

- Đoàn Thanh niên CSHCM Sở; 

- Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VP. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lã Hoài Nam 
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