
 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:            /SGTVT-TTS 

V/v phát động tham gia Cuộc thi trực 

tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, 

chống ma túy”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày     tháng     năm 2022 

 

 

      Kính gửi: Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở GTVT. 

 

Ngày 05/10/2022, Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 

2265/BTCCT ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến 

“Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy”. 

Sở Giao thông vận tải đề nghị Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị 

trực thuộc triển khai đến công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại 

cơ quan, đơn vị tích cực tham gia cuộc thi với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Nội dung thi: Các quy định của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và 

các văn bản hướng dẫn thi hành; quy định về xử lý vi phạm hành chính, hình sự 

đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống ma túy. 

2. Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên 

Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại 

địa chỉ: https://pbgdpl.baria-vungtau.gov.vn/thi-truc-tuyen.  

Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính hoặc 

các thiết bị điện tử khác kết nối Intennet tại Website cuộc thi theo bộ đề được thiết 

kế sẵn. 

3. Thời gian thi: Từ 00 giờ 00 phút ngày 10 tháng 10 năm 2022 đến 23 giờ 

59 phút ngày 30 tháng 10 năm 2022. 

Thể lệ Cuộc thi cùng tài liệu tham khảo và các nội dung liên quan đến cuộc  

thi được đăng tải trên Website của Cuộc thi tại địa chỉ:https://pbgdpl.baria-

vungtau.gov.vn/thi-truc-tuyen và được liên kết đăng tải trên Trang Thông tin điện 

tử của Sở Giao thông vận tải tại địa chỉ http://sogtvt.baria-vungtau.gov.vn 

Sở Giao thông vận tải đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai phát 

động đến công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại cơ quan, đơn vị 

tích cực tham gia cuộc thi./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- BGĐ Sở GTVT; 

- Cổng thông tin điện tử Sở GTVT; 

- Lưu: VT, TTS. 

KT.GIÁM ĐỐC 

                  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                

              Nguyễn Đỗ Hải Thuận 
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