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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi 

“Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022”

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN
“TÌM HIỂU PHÁP LUẬT”

Căn cứ Kế hoạch số 119/KH-UBND, ngày 30/5/2022 của UBND huyện Phú 
Ninh về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022”;

Căn cứ Quyết định số 2296/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND huyện 
Phú Ninh về thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Cuộc thi “Tìm hiểu 
pháp luật trực tuyến”năm 2022 trên địa bàn huyện Phú Ninh; và Quyết định số 
2404/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 về thành lập Ban ra đề Cuộc thi tìm hiểu pháp 
luật trực tuyến năm 2022;

Căn cứ Thể lệ số 01/TL-BTC ngày 11/8/2022 của Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm 
hiểu Pháp luậttrực tuyến năm 2022”;

Theo đề nghị của Phòng Tư Pháp huyện (cơ quan thường trực của Ban tổ 
chức cuộc thi).

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận kết quả và trao giải thưởng cho 25 cá nhân, 09 tập thể đạt 

giải Cuộc thi. Cơ cấu và giá trị giải thưởng theo quy định tại Thể lệ số 01/TL-BTC 
ngày 11/8/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 3. Ban tổ chức Cuộc thi, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cá nhân đạt giải tại Điều 2 chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c); 
- Thành viên Ban tổ chức cuộc thi; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
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