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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM ĐƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 489 /UBND-TP

Tam Đường, ngày 08 tháng 5 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đôn đốc viết bài dự thi
“Tìm hiểu pháp luật về phòng,
chống ma túy trên địa bàn tỉnh
Lai Châu” năm 2020

Kính gửi:
Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Kế hoạch số 2162/KH-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh
Lai Châu về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy
trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2020; Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày
12/02/2020 của UBND huyện Tam Đường về hưởng ứng cuộc thi viết “Tìm hiểu
pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2020. Để cuộc
thi đạt kết quả cao, UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể
huyện; UBND các xã, thị trấn tiếp thực hiện tốt nội dung sau:
1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện: Tiếp tục tuyên truyền, vận
động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng
vũ trang tích cực hưởng ứng, tham gia viết bài dự thi đảm bảo số lượng, chất
lượng theo yêu cầu Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 12/02/2020 của UBND
huyện (mỗi cơ quan, đơn vị huyện có ít nhất 50% số cán bộ, công chức, viên
chức tham gia viết bài dự thi).
2. Phòng giáo dục và đào tạo huyện, Trường THPT Bình Lư và Trường
PTDT Nội trú huyện: Tiếp tục tuyên truyền, vận động giáo viên và học sinh
tham gia viết bài dự thi đảm bảo số lượng, chất lượng (100% giáo viên, học
sinh tham gia viết bài dự thi theo đơn vị mình quản lý (trừ học sinh Tiểu học).
3. UBND các xã, thị trấn: Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, công
chức và Nhân dân tích cực tham gia cuộc thi đảm bảo chất lượng và số lượng
bài dự thi (mỗi đơn vị xã, thị trấn ít nhất 200 bài dự thi không kể các trường
học trên địa bàn xã, thị trấn);
4. Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn nộp bài dự thi (kèm theo
danh sách tham gia dự thi) về UBND huyện (qua phòng Tư pháp) trước ngày
20/6/2020 để tổng hợp chuyển Ban Tổ chức cuộc thi.
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* Lưu ý: Việc tham gia viết bài dự thi là một trong những tiêu chí xét
thi đua khen thưởng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại địa
phương năm 2020.
UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, đoàn thể
huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Sở Tư pháp (B/c);
- Lưu: VT.
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