
 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; 

- Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Hội Luật gia, Đoàn Luật sư; 

- Các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh về tổ 

chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Theo đó, ngày 14/9/2021 Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Văn bản số 6125/CV-

BTC ngày 14/9/2021 về phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 

2021", gửi các địa phương, đơn vị. Trên cơ sở phát động Cuộc thi của Ban Tổ chức, 

đến nay cơ bản các Sở, ban, ngành, địa phương đã phát động cuộc thi; cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và Nhân dân hưởng ứng tham gia (có một số đơn vị 

số lượng tham gia rất ít). Và qua phản ánh của một số địa phương, đơn vị, cá nhân 

tham gia cuộc thi đã gặp khó khăn trong việc truy cập mạng internet và tìm kiếm ở 

trình duyệt Cốc Cốc trên máy tính. 

Do vậy, để thuận tiện và không làm gián đoạn trong quá trình tham gia thi 

của người dự thi, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương hướng 

dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong trường hợp 

không truy cập được vào trình duyệt Cốc Cốc để tham gia thi thì lựa chọn vào 

trình duyệt web khác, như: Chorme hoặc Microsoft Edge (trường hợp truy cập 

vào thi tại Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn, 

địa chỉ: http://pbgdpl.backan.gov.vn không thành công thì truy cập vào địa chỉ: 

http://tracnghiemtructuyen.pe.hu) để tham gia thi. 

 Sở Tư pháp mong nhận được sự phối hợp của các địa phương, đơn vị./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên (t/h); 

- Lưu: VT, PB&TDTHPL. 
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Phạm Quốc Trung 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /STP-PB&TDTHPL 
V/v hướng dẫn truy cập để tham gia 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp 

luật năm 2021” 

Bắc Kạn, ngày         tháng 10 năm 2021 
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