
ỦY BAN NHÂN DÂN                     

QUẬN SƠN TRÀ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-PTP 

V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến 

“Tìm hiểu các quy định của pháp 

luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ 

của người Việt Nam ở nước ngoài” 

Sơn Trà, ngày          tháng        năm 2022 

 

Kính gửi: 

          - Các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể quận; 

          - Ủy ban nhân dân 7 phường. 

     

 Thực hiện Công văn số 25/HĐ-CV ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Hội 

đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Đà Nẵng về việc phát 

động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan 

đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài” do Bộ Tư pháp tổ chức 

(viết tắt là Cuộc thi). Để góp phần vào thành công chung của Cuộc thi, Ủy ban 

nhân dân quận Sơn Trà triển khai một số nội dung sau:  

 1. Thông tin về Cuộc thi: 

 a) Tên gọi: “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và 

nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”. 

b) Đối tượng tham gia Cuộc thi: Công dân Việt Nam và người gốc Việt 

Nam. Cuộc thi được tổ chức và phát động trên môi trường Internet, không giới 

hạn về phạm vi địa lý. 

 c) Nội dung Cuộc thi: Về các quy định về quyền và nghĩa vụ của người 

Việt Nam ở nước ngoài; Luật Cư trú; pháp luật về hộ tịch, quốc tịch, chứng 

thực; bầu cử; xuất cảnh, nhập cảnh; Luật Tương trợ tư pháp; pháp luật về đất 

đai, nhà ở; các quy định về chính sách bảo hộ của Nhà nước Việt Nam đối với 

công dân Việt Nam tại nước ngoài cũng như chính sách của Nhà nước Việt Nam 

trong việc ưu đãi, thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong mọi lĩnh vực…

 d) Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại địa 

chỉ website website https://moj.gov.vn/cuocthitructuyen/Pages/CuocThiTT.aspx.  

đ) Thời gian tổ chức: Cuộc thi sẽ được tổ chức trong vòng 30 ngày, bắt 

đầu từ 0h00 ngày 25/10/2022 đến 24h00 ngày 25/11/2022. 

 2. Giao Trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao quận: 

a) Cập nhật, đăng tải địa chỉ website 

https://moj.gov.vn/cuocthitructuyen/Pages/CuocThiTT.aspx của Cuộc thi và Thể 

lệ Cuộc thi trên Trang thông tin điện tử quận.  
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b) Tuyên truyền rộng rãi đến Nhân dân về Cuộc thi trên Trang thông tin 

điện tử và Đài truyền thanh quận. 

 3. Giao Phòng Tư pháp quận: 

 Phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi thực hiện rà soát danh sách, thông tin 

của thí sinh tham dự thi thuộc địa bàn quận đảm bảo không vi phạm Thể lệ Cuộc 

thi và xác định thông tin thí sinh đạt giải tại Cuộc thi theo đề nghị của Ban Tổ 

chức (nếu có). 

 4. Đề nghị các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể quận và Ủy ban nhân 

dân các phường: 

 a) Vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho công chức, viên chức, 

người lao động, người dân trên địa bàn, thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng 

ứng, tham gia Cuộc thi. 

 b) UBND các phường cập nhật, đăng tải địa chỉ website  

https://moj.gov.vn/cuocthitructuyen/Pages/CuocThiTT.aspx của Cuộc thi trên 

Trang thông tin điện tử phường. 

 Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ảnh 

kịp thời về Ban Tổ chức Cuộc thi để phối hợp giải quyết (liên hệ trực tiếp số 

điện thoại: 024.62739468/0902.879997; email: anhm@moj.gov.vn). 

 Nhận được Công văn này, đề nghị các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể 

quận và UBND các phường thuộc quận triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Hội đồng PHPBGDPL TPĐN; 

- Sở Tư pháp TPĐN; 

- Lưu: VT, PTP 25. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Việt 
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