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QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi trực tuyến  
“Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022 (Đợt 2) 

 

 
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT”  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2022 
 

Căn cứ Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh 
ban hành quy định nội dung chi, mức chi và lập dự toán, quản lý, sử dụng quyết 
toán kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận 
pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-HĐPH ngày 14/3/2022 của Hội đồng Phối 
hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội 
đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 1890/KH/HĐPH ngày 16/6/2022 của Hội đồng Phối 
hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 
pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 1549/QĐ- HĐPH ngày 15/7/2022 của Hội đồng Phối 
hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký 
giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận năm 2022; 

Căn cứ Thể lệ số 399/TL-BTC ngày 26/7/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi 
trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022; 

Căn cứ Thông báo số 627/TB-BTC ngày 18/11/2022 của Ban Tổ chức Cuộc 
thi về kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận năm 2022 (Đợt 2); 

Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi trực 
tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa 
bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022 - Đợt 2 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi).  
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Điều 2. Trao giải thưởng cho 11 cá nhân đạt giải Cuộc thi (có danh sách kèm 
theo). Cơ cấu và giá trị giải thưởng theo quy định tại Thể lệ số 399/TL-BTC ngày 
26/7/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Ban Tổ chức Cuộc thi, Trưởng Phòng Nghiệp vụ 3 - Sở Tư pháp, 
các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân đạt giải tại Điều 2 chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4 (để thực hiện);   
- Thành viên Ban Tổ chức và Tổ thư ký  
giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi (để biết);   
- Lãnh đạo Sở Tư pháp;                                              
- Website Cuộc thi (để đăng tải); 
- Lưu: VT, BTC. 

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 
TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 
Phạm Thị Minh Hiếu 
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