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Kính gửi: Các Khoa, phòng trực thuộc bệnh viện. 

 

Thực hiện Công văn số 819/SYT-VP ngày 05/5/2021 của Sở Y tế về việc 

hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”. 

Để tiếp tục phổ biến sâu rộng, khuyến khích đông đảo cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động tham gia Cuộc thi, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026. Bệnh viện yêu cầu các khoa phòng thực hiện một số nội dung sau: 

Tiếp tục tổ chức truyền thông, phổ biến về mục đích, ý nghĩa và nội dung, 

Thể lệ Cuộc thi bằng các hình thức phù hợp, trong đó chú trọng truyền thông trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các hình thức cổ động trực quan, 

đặt link cuộc thi: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn trên hệ thống Cổng/Trang 

thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. 

Để việc tổ chức cuộc thi thành công, Bệnh viện yêu cầu triển khai tới các 

công chức, viên chức và người lao động biết và tham gia./. 

 

                                       GIÁM ĐỐC  

 

 

  

                

                                                                                                            Cầm Thị Hương    

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám đốc; 

- Các khoa, phòng; 

- Đăng lên website bệnh viện 

- Lưu: VT, QLCL. 
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