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Kính gửi:  

 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; 

- Báo Gia Lai; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai. 
 

Triển khai Kế hoạch số 1236/KH-UBND ngày 07/6/2019 của Ủy ban nhân 

dân (UBND) tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên 

địa bàn tỉnh Gia Lai. Ngày 16/9/2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 44/KH-

STP tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 

2021 (sau đây gọi là Cuộc thi). 

Với mục đích cung cấp kiến thức pháp luật về một số lĩnh vực liên quan trực 

tiếp đến đời sống, hoạt động học tập, làm việc của người dân; khuyến khích, phát 

huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; góp phần nâng cao ý thức tuân 

thủ, chấp hành pháp luật, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật; tạo sự lan tỏa 

sâu rộng, thu hút đối tượng tham gia dự thi, Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức 

trực tuyến (Online) trên mạng Internet thông qua Hệ thống Cuộc thi và thiết kế, 

tích hợp vào Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai có 

địa chỉ đường dẫn liên kết (link) chính thức và duy nhất: 

https://pbgdpl.gialai.gov.vn/Cuoc-thi-Hoi-thi/Online-tim-hieu-phap-luat-2021. 

Mỗi cá nhân có thể tham gia dự thi tối đa 03 lần/đợt thi. Cuộc thi bắt đầu từ 

ngày 11/10/2021 đến ngày 07/11/2021, được chia thành 04 đợt thi với thời gian để 

tham gia dự thi là 07 ngày/đợt, cụ thể: 

- Đợt 1: Từ 07h00’ ngày 11/10/2021 đến 20h00’ ngày 17/10/2021 với chủ 

đề “Chung tay chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ khắc phục khó khăn để cùng nhau vượt qua 

đại dịch Covid-19”. 

- Đợt 2: Từ 07h00’ ngày 18/10/2021 đến 20h00’ ngày 24/10/2021 với chủ 

đề “Bảo vệ môi trường là điều kiện, nền tảng, yếu tố trung tâm, tiên quyết cho phát 

triển kinh tế - xã hội bền vững”. 

- Đợt 3: Từ 07h00’ ngày 25/10/2021 đến 20h00’ ngày 31/10/2021 với chủ 

đề “Nâng cao nhận thức về an toàn thông tin là chủ động phòng ngừa, ngăn chặn 
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các hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an 

toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân”. 

- Đợt 4: Từ 07h00’ ngày 01/11/2021 đến 20h00’ ngày 07/11/2021 với chủ 

đề “Đẩy mạnh việc thực thi đầy đủ, toàn diện các quyền của trẻ em”. 

Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2021 (sau đây gọi 

là Ban Tổ chức Cuộc thi) chính thức phát động tổ chức Cuộc thi trên phạm vi toàn 

tỉnh.  

Để Cuộc thi được lan tỏa sâu rộng và triển khai đồng bộ, Ban Tổ chức Cuộc 

thi đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp triển khai một số 

nội dung sau đây: 

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi ở cơ quan, đơn vị, địa 

phương bằng hình thức phù hợp; phối hợp thực hiện đăng tải Banner liên kết với 

đường dẫn (link) chính thức của Hệ thống tổ chức Cuộc thi trên Cổng/Trang thông 

tin điện tử và các trang chính thức trên mạng xã hội (Fanpage trên Facebook; Zalo 
Offical Account trên Zalo…) của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

2. Tổ chức vận động, gửi, chia sẻ đường dẫn liên kết mời tham gia dự thi 

theo thời gian diễn ra từng đợt thi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động, hội viên, học sinh, sinh viên và đông đảo người dân trong phạm vi quản lý 

tích cực hưởng ứng, đăng ký tham gia các đợt thi trong thời gian diễn ra Cuộc thi. 

3. Phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi thực hiện rà soát danh sách, thông tin 

của thí sinh tham gia dự thi theo quy định của Thể lệ Cuộc thi và xác minh thông 

tin thí sinh đạt giải tại Cuộc thi theo đề nghị của Ban Tổ chức (nếu có). 

Kế hoạch, Thể lệ, Banner và các thông tin khác về Cuộc thi được đăng tải, 

cập nhật trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai tại 

địa chỉ đường dẫn liên kết (link): https://pbgdpl.gialai.gov.vn/Cuoc-thi-Hoi-

thi/Online-tim-hieu-phap-luat-2021. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ về 

Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi (Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - SĐT: 

02693.821.596) hoặc liên hệ đ/c Hồ Đại Đồng - SĐT/Zalo: 032.995.2599 để được 

hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thành viên BTC và TTK BTC Cuộc thi; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: BTC, PBGDPL. 

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Lê Thị Ngọc Lam 
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