
BØ GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TRU'NG DI HQC MO -  DJA CHAT Dc 1p  - Tiy do - Hnh phñc  

S&  1 2-  /MDC-TCCB HàNôi, ngàytháng  9  nàm 2021 
V/v phOi hap trin khai Cuc thi trrc tuyn toãn quôc 

"TIm hiêu Luât Cánh sat biên Viêt Nam" 

KInh g1ri: Các dn vj trong Tri.thng 

Thirc hin Quyt djnh s 1059/QD-TTg ngày 22/8/2019 cüa Thu tuâng ChInh phü 

phê duyt D an tuyên truyn, ph bin Lut Cãnh sat Vit Nam giai doin 2019 —2023; 

Can cir Cong van s 13218/BTC-CSB ngáy 16/9/2021 cüa Ban To chirc cuc thi 

Trirc tuyn toàn quc tim hiu Lut Cãnh sat bin Vit Nam v vic phM hcip trin khai 

cuc thi tnrc tuyn toàn qu6c "TIm hiu Lut Cãnh sat bin Vit Nam"; 

D dy mnh cong tác tuyen truyn, ph bin Lut Cãnh sat bin Vit Nam cho di 

ngü can b, viên chirc, ngu?i lao dng vá sinh viên trong toàn TruO'ng, Nhà tru6ng d nghj 

Tri.rng các dn vj quan tam, chi dto, trin khai cuc thi vOi các ni dung cii th nhu sau: 

1. T chi'rc tuyên truyn, ph bin dn di ngü can bt, viên chirc, nguô'i lao dng Va 

sinh viên trong toàn Trithng nâng cao hiu bitt v Lut Cãnh sat bin Vit Nam. Thijc hin 

các bin pháp khUyn khIch v diu kin tinh than, vt chAt, thai gian cho mçi can b, vien 

chirc, ngi.ri lao dng và sinh viên thuc dcm vj tham gia cuc thi. 

2. Th 1, ngân hang câu hôi, dap an dã duçc Ban To chirc dang tái trén Website: 

https ://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam .vn. 

3. Trung tam Thông tin - Thu vin Co trách nhim dang tái dja chi Website: 

https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn  trên Trang Cng thông tin din tCr cüa Nba 

trir&ng d thu hiit dOng dão can b, viên chirc, ngui lao dng và sinh viên tham gia các Dçit 

thi Tun, thi Tháng cüa Cuc thi (Tr 06/9/202 1 dn ht 06/10/202 1). 

Trân tr9ng./ 

Noi nhân: 
- Nhii kInh gCri; 
- Luu: HCTH, TCCB(6). 
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BO QUOC PHONG CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
BAN TO CHUC CUQC THI Dc Ip -  Tv do - Hanh phüc 

TRTC TUYEN TOAN QUOC TIM lIEU 
LU4T CANH SAT BIEN VIT  NAM 

S: 13218 /BTC-CSB HàNi, ngày .i6 tháng9nam 2021 
V/v phôi hçxp trin khai Cuc thi trrc tuyn toàn 
quôc "TIm hiêu Luât Cânh sat bin Vit Nam". 

THtNG D.I  I-QC MO DIA CHAT 

DEN  Ngày  :2Q/S24 KInh gi:  4?A  1/  2QQ  2c41  

.c2i;.ii
%_1) 

i/ Quc hi nixâc CHXHCN Vit Nam khóa XIV dä thông 
qua Lut Cành sat bién Vit Narn. Lut có phirn vi diéu chlnh rng, lien quari tói 

Z nhiu b, ngành, chInh quyên dja phung cOng nhii to chüc, cá nhán trên phm vi 

-ca 
 nithc va bt du có hiu 1irc kê tir ngày 01/7/2019. Sir ra di cüa Lut là mt 

buâc hoàn thin h thông pháp lust  Vi@ Nam ye biên, dão; tao  khuôn khô pháp l 
quan trçng nhm nâng cao hiu 11ic, hiu qua quãn l, diêu hành cüa Nhà nuOc 
bng pháp lut trên các lrnh virc quôc phông, an ninh, quãn l, bào v biên dào 
cüa T quc; tao  hành lang pháp l vUng chäc cho Cãnh sat biên Vit Nam thirc 
thi pháp lu.t và bào v an ninh quôc gia, trt tsr, an toàn trên biên giai don hin 
nay. Vic tuyên truyên, phô biên Luat  Cãnh sat biên Vit Nam có nghia rat quan 
tr9ng gop ph.n tao sir chuyên biên manh  me trong nhn tht'rc xã hi cüa các các 
cap, các ngành, c quan, dcin vj lirc h.rçing chüc nàng và to chüc, cá nhãn ye vj trI, 
chirc näng, nhim vçi, quyên han  cüa Cãnh sat biên Vit Nam; gop phãn xây dirng 
Cãnh sat biên Vit Nam "Cách mng, chInh quy, tinh nhu, hin dai"  dáp irng yêu 
câu quãn l, bão v biên, dão To quôc trong tInh hInh mâi. 

Th%rc hin Quyt djnh s 10591QD-TTg ngày 22/8/20 19 cüa Thu ti.róng 
ChInh phü phé duyt Dê an tuyên truyên, phO biên Lu.t Cânh sat biên Vit Nam 
giai doan 2019 - 2023, trong do giao B Quoc phOng chU trI, phôi hçp vOi các 
B, ngành, dja phuung, ci quan thông tan báo chI i Trung uang to chüc CuOc 
thi tim hiêu Lut Cành sat biên Vit Narn. Ngày 07/6/2021, B Quc phông dã 
ban hành Kê hoach so 1 724/KH-BQP ye vic tO chüc Cuc thi trirc tuyên toàn 
quôc "TIm hiêu Lut Cành sat bien Vit Nam" (sau day viêt gçn là Cuc thi2. 

D cMy manh  cOng tác tuyên tniyn, ph bin L4t Cành sat bin Vit 
Nam cho di ngO can b, giàng viên, h9c viên, sinh viên thuc cci sO' dào tao 
thông qua nên tàngtrirc tuyên; B Tix 1nh Cânh sat bin Vit Nam — CG quan 
Thu?mg trirc Ban TO chüc Cuc thi trân trçng dê nghj Qu Nhà truO'ng quan tam 
chi dao,  triên khai Cuôc thi vâi nhOng ni dung the nhu sau: 

1. T chirc tuyên truyn, phO bin dn di ngU can b, dàng viên, cOng 
chrc, viên chüc, nguO'i lao. dng, hçc viên,, sinh viên thuc Qu Nhà tru&ng 
nhàm nâng cao hiêu biêt ye Luât Cãnh sat biên Vit Nam; mic dIch, yêu cu, 
ni dung, the 1 và nghia cüa Cuc thi. Thc hin các bin pháp khuyn khIch, 
tao diu kin ye tinh than, vt chat, thO'i gian cho mci can b, dâng viên, cong 

So'  



chi:rc, viên chic, nguYi lao dng, hQc viên, sinh viên dang hçc tsp,  lam vic tai 
Qu Nhà tru&ng dê tham gia Cuc thi. 

2. Chi dao  ca quan chuyên mon tuyên truyn, thông tin và däng tãi dja chi 
website https ://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn trên Trang/Công Thông tin 
din ti:r hoc nell tang truyên thông phiic vçi hçc tp trirc tuyên cüa co s dào tao 
dê thu hut dông dão thI sinh cUa Qu nhà tmng tham gia các dçt thi Tun, thi 
Tháng cüa Cuc thi (tü 06/9/2021 den hêt 06/10/2021). The l, Ngân hang câu 
hOi, dáp an Cuc thi dã thrçc Ban To chirc dàng tâi trên website Cuc thi, Cong 
thông tin din ti'r B Quôc phông, Cânh sat biên. 

Sir quan tam, hu&ig tng cUa Qu Nhà trithng së gop phAn tich c1rc vào 
thành cong cüa Cuc thi; Ban To chirc Cuc thi xin dirge trân trçng cam oil s1r 
phôi hçip cüa Qu Nba tnräng. M9i van dé can giâi dáp lien quan den Cuôc thi 
dê nghj lien h vâi Ban To churc qua horn thu din tü: phapche.csbgmail.com; 
Hotline: 098.1979.555; 069.567.180 (Phông Pháp ché/Cyc Nghip vy và Pháp 
lu2t, Bç5 Tw lnh Cánh sat biên Vit Nam)./ 

No'i nhân: 
- Nhir trén "co Danh sáchjcèm theo,); 
- Liru: VT, PC. A99. 

CHINH UY CANH SAT BIEN 
Thiu tirong Bñi Qu6c Oai 

TM. BAN TO CHTYC 
TRU'NG BAN 
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