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V/v trin khai Cuc thi trirc tuyn toàn qu6c 

"Tim hiêu Lut Cành sat biên Vit Nam" 

KInhgiri: 
- Các Lien doãn Lao dng tinh, thành ph 
- Các Cong doàn ngành Trung uang và tumig duong, 

Cong doàn Tong Cong ty trrc thuc Tong Lien doàn. 

Cn cit Cong van s 3 184/BCD-CSB ngày 27/8/2021 cüa Ban CM dao 
Cuc thi trçrc tuyên toàn quôc tim hiêu Lut Cãnh sat biên Vit Nam (B Quôc 
Phàng); thirc hin kiên chi do cita Thu&ng trrc Doàn Chit tjch Tong Lien 
doàn, Ban Tuyên giáo dê nghj các Lien doàn Lao dng tinh, thành phô, các 
Cong doàn ngành Trung ucing và tucmg &rcing thirc hin mt so ni dung sau: 

1. To chitc tuyen truyên, ph biên den doàn vien, cong nhãn, viên chirc, 
ngu&i lao dng hiéu rO miic dIch, yêu câu, ni dung, the 1 và nghia Cuc thi. 
Dja chi tham gia Cuc thi: https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn, th?ñ 
gian bat dâu tit 00h ngày 06/9/2021 den 23h59 ngày 06/10/2021. 
- The l, Ngân hang câu hOi, dáp an Cuc thi dã duçic dàng tái trên Cong 
thông tin din tir B Quôc phông và website Cuc thi. NhUng vn dê can giãi 
dáp lien quan den Cuc thi xin lien h vói Ban To chirc Cuc thi qua horn thu 
diên ti'r: phapche.csbgmai1.com  — Din thoai lien h:069.567.180. 

2. Day m?nh  cong tác thông tin tuyên truyên ye biên, dáo gop phãn nãng 
cao nhân thirc cita doãn viên, cOng nhan, viên chirc, ngixOi lao dng ye cn cit 
pháp l và co sO ljch sit nhäm khäng djnh và báo v chit quyén, quyên chit 
quyên, quyên tài phán quOc gia trên biên; khcTi d.y, ci:rng cô tinh than trách 
nhim và nghia vii cao Ca cüa doàn viên, ngui lao dng trong dâu tranh, phân 
bác các thông tin sai lch ye quyên, igi Ich hçip pháp, chInh dáng cita Vit Nam 
trên Biên Dông. Dông thai citng cô niem tin djnh h.thng quôc gia "mnh ye 
biên" gän lien vâi chiên hrc phát triên ben vftng kinh tê biên Vit Nam. 

Nh.n ducic Cong vn nay, dê nghj các Lien doãn Lao dng tinh, thành 
phô, các Cong doàn ngành Trung uang Va tucing duong dy math  cong tác 
thông tin tuyen truyen ye biên, dão, khuyên khIch và tao  dik kin v tinh than, 
vt chat, thñ gian cho doàn vien, ngui lao dng tham gia Cuc thi 

Noinhân: 
-NhxkInhgüi; 
- Luu: VT, BTG. 
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