
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /UBND-VP7 
V/v triển khai Cuộc thi trực tuyến 

toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát 

biển Việt Nam” 

             Ninh Bình, ngày      tháng      năm 2021 

 

 
 

 
  

Kính gửi:  

 
 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 
- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

  Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 3183/BCĐ-CSB ngày 27/8/2021 

của Ban Chỉ đạo Cuộc thi - Bộ Quốc phòng về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến 

toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”. Về việc này, Ủy ban nhân dân tỉnh 

có ý kiến như sau: 

  Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền,  

phổ biến, định hướng về mục đích, yêu cầu, nội dung, thể lệ và ý nghĩa của Cuộc thi; 

đăng tải địa chỉ tham gia Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; 

khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng 

vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến toàn quốc 

“Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” theo đề nghị của Ban Chỉ đạo Cuộc thi tại 

Văn bản trên. 

 (Gửi kèm Văn bản số 3183/BCĐ-CSB ngày 27/8/2021 của Ban Chỉ đạo             

Cuộc thi trực tuyến toàn quốc Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam)./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, VP7. 
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
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Tống Quang Thìn 
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