
  UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

 

Số: 243/CĐYT-TCHC 

V/v tuyên truyền và hưởng ứng 

tham gia Cuộc thi trực tuyến 

“Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn 

tỉnh, đợt 1 năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

            Bình Thuận, ngày  03  tháng  8  năm 2022 

 
 

Kính gửi:  Các phòng, ban, khoa, trung tâm. 

 

Thực hiện Công văn số 1246/BTC, ngày 01/8/2022 của Hội đồng Phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc phát động, hưởng ứng Cuộc thi 

trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh, đợt 1 năm 2022. 

Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận yêu cầu: 

1. Trưởng các phòng, ban, khoa, trung tâm tuyên truyền, phổ biến và phát 

động đến toàn thể viên chức và người lao động biết để hưởng ứng tham gia 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh, đợt 1 năm 2022 (Gửi 

kèm theo kế hoạch và thể lệ cuộc thi);  

2. Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên phổ biến nội dung trên 

đến toàn thể học sinh, sinh viên biết và tham gia;  

3. Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ liên kết Website của Cuộc thi trên 

trang thông tin điện tử của Trường; 

Đề nghị Trưởng các phòng, ban, khoa, trung tâm nghiêm túc thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TC-HC (Khoa). 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH 

 

 
 

 
Đỗ Huy Sơn 
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