TỔNGLIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNGVIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Số: 1344 /LĐLĐ
V/v triển khai Cuộc thi trực tuyến
toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát
biển Việt Nam”

Lào Cai, ngày 06 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã;
- Công đoàn ngành và tương đương;
- Công đoàn LĐLĐ tỉnh phối hợp chỉ đạo.
Thực hiện Văn bản số 2583/TLĐ ngày 01/9/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát
biển Việt Nam”; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đề nghị các cấp
công đoàn trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện một số nội
dung cụ thể như sau:
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, công nhân, viên chức, người
lao động hiểu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thể lệ và ý nghĩa cuộc thi. Địa chỉ tham
gia Cuộc thi tại địa chỉ: https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn, thời gian bắt đầu
từ 00h ngày 06/9/2021 đến 23h59 ngày 06/10/2021.
Thể lệ, Ngân hàng câu hỏi, đáp án Cuộc thi đã được đăng tải trên Cổng thông tin
điện tử Bộ Quốc phòng và website Cuộc thi. Những vấn đề cần giải đáp liên quan đến
Cuộc thi xin liên hệ với Ban tổ chức Cuộc thi qua hòm thư điện tử:
phapche.csb@gmail.com - Điện thoại liên hệ: 069.567.180.
2. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về biển, đảo góp phần nâng cao
nhận thức của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động về căn cứ pháp lý và
cơ sở lịch sử nhằm khẳng định và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán
quốc gia trên biển; khơi dậy, củng cố tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả của
đoàn viên, người lao động trong đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch về quyền,
lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên Biển Đông. Đồng thời củng cố niềm
tin định hướng quốc gia “mạnh về biển” gắn liền với chiến lược phát triển bền vững
kinh tế biển Việt Nam.
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đề nghị các cấp công đoàn
đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về biển đảo, khuyến khích và tạo điều kiện
về tinh thần, vật chất, thời gian cho đoàn viên, người lao động tham gia cuộc thi./.
Nơi nhận:
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Như kính gửi;
- Cổng TTĐT LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: VT, BTG-NC
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