
UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

Số:           /UBND-TP
V/v hưởng ứng tham gia cuộc thi “tìm 
hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 và 

một số quy định pháp luật về xử lý vi 
phạm trong phòng, chống Covid-19”

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Vĩnh Yên, ngày      tháng  10  năm 2021

Kính gửi:
- UBND các xã, phường;
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố;
- Các phòng, ban, đơn vị của thành phố;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội của        
thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số biện 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 trong năm 2021; Văn bản số 1423/STP-

PBGDPL ngày 01/10/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc về việc tích cực hưởng 

ứng tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 và một số quy định 

pháp luật về xử lý vi phạm trong phòng, chống Covid-19”, UBND thành phố Vĩnh 

Yên chỉ đạo triển khai cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 và một số 

quy định pháp luật về xử lý vi phạm trong phòng, chống Covid-19”, cụ thể như sau:

1. UBND các xã, phường có trách nhiệm: Thông báo về đối tượng, nội dung, 

cách thức, thời gian tham gia cuộc thi theo Văn bản số 1423/STP-PBGDPL ngày 

01/10/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc và tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân 

dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tích cực, tham gia hưởng ứng cuộc thi. 

2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố: Thông báo trên hệ 

thống Truyền thanh và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử thành phố về đối 

tượng, nội dung, cách thức, thời gian tham gia cuộc thi theo Văn bản số 1423/STP-

PBGDPL ngày 01/10/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc .

3. Đề nghị các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể của thành phố và yêu cầu các 

phòng, ban, đơn vị trên địa bàn thành phố vận động, khuyến khích, tạo điều kiện 
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cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các đoàn viên, hội viên trên địa 

bàn tích cực tham gia cuộc thi.

(Có phô tô gửi kèm Văn bản số 1423/STP-PBGDPL ngày 01/10/2021 của Sở 
Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc). 

Đề nghị các đơn vị tích cực chỉ đạo, triển khai để cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật 

Lao động năm 2019 và một số quy định pháp luật về xử lý vi phạm trong phòng, 

chống Covid-19” đạt kết quả tốt nhất./.
Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- CPCT, CPVP;
- Như kính gửi (T/h);
- Lưu: VT, TP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

                       Đào Văn Quyết
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