
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:  
V/v triển khai Cuộc thi trực tuyến 

“Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống 

ma túy” trong ngành giáo dục  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng  9  năm 2022 

 

 

  Kính gửi:   

    - Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

    - Thủ trưởng các đơn vị tực thuộc Sở. 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 31/08/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, 

chống ma túy” trên địa bàn tỉnh. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, 

thành phố; Thủ trưởng các đơn vị tực thuộc Sở triển khai, thực hiện các nội dung cụ 

thể như sau: 

1. Tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia Cuộc thi 

với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. 

2. Đối tượng: từ đủ 15 tuổi trở lên đang học tập, công tác tại THCS, THPT và 

trường Cao đẳng Sư phạm BRVT năm học 2022- 2023. 

3. Hình thức: Trực tuyến qua trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp 

luật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, địa chỉ đường link: https:pbgdpl.baria-vungtau.gov.vn  

4. Thời gian: Từ 01/10/2022 đến 30/10/2022 

5. Nội dung, thể lệ, hình thức và cách thức đăng ký tham gia: Thực hiện 

theo Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 31/08/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nhận được văn bản này Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị trưởng phòng GDĐT 

các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai, thực 

hiện./.  

(Đính kèm Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 31/08/2022 của  UBND tỉnh ). 

 
  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT.TiếnNX. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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