
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:          /SYT-TCCB 
V/v triển khai Kế hoạch tổ chức 

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực 

tuyến cho thanh niên năm 2022”. 

 
 

     Bình Định, ngày         tháng        năm 2022 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

 Thực hiện Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho 

thanh niên năm 2022” trên địa bàn tỉnh Bình Định (đính kèm), 

 Nhằm mục đích phổ biến, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, nhận thức, ý 

thức chấp hành pháp luật cho thanh niên ngành Y tế, nâng cao nhận thức xã 

hội về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của pháp luật; Sở Y tế yêu cầu Thủ 

trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

 - Quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu, động viên, khích lệ thanh niên 

ngành Y tế tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi.  

- Nội dung, hình thức, thời gian, cơ cấu giải thưởng Cuộc thi quy định 

tại Kế hoạch được ban hành theo Quyết định số 865/QĐ-UBND. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đăng tải đường link về Cuộc thi trực 

tuyến trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế. 

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo số lượng 

công chức, viên chức và người lao động tham gia dự thi gửi về Sở Y tế để tổng 

hợp./. 

 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, Thanh tra Sở, Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, TCCB. 
 

GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

 

Lê Quang Hùng 
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