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KẾ HOẠCH 

Tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật  

trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2021 

  

Thực hiện 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; Kế hoạch số 2486/KH-UBND ngày 18/12/2020 của UBND 

tỉnh triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021, Sở Tư 

pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2021 

(sau đây gọi là Cuộc thi) với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. 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. 

- Thực hiện đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL); đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.  

- Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (09/11). 

2. Yêu cầu 

- Nội dung thi phải mang tính phổ thông, thiết thực, phù hợp với trình độ 

hiểu biết pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh và bám sát mục đích của Cuộc 

thi. 

- Thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông bằng nhiều hình thức khác 

nhau để thu hút sự quan tâm và tham gia dự thi của đông đảo cán bộ, công chức, 

viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân 

trên địa bàn tỉnh. 

- Hệ thống kỹ thuật phục vụ tổ chức Cuộc thi hoạt động ổn định, bảo đảm an 

toàn, bảo mật thông tin. 

II. TÊN GỌI, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

1. Tên gọi: “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

- năm 2021”. 
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2. Phạm vi và đối tượng dự thi 

a) Phạm vi: Cuộc thi được phát động, tổ chức trong phạm vi toàn tỉnh. 

b) Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đang sinh 

sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Gia Lai, bao gồm: 

- Cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; công chức, viên chức, 

người lao động đang làm việc, công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

- Học sinh các trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường 

xuyên; sinh viên các trường Cao đẳng, Phân hiệu các trường Đại học trên địa bàn 

tỉnh. 

- Đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật, Hòa giải viên ở cơ sở và người dân 

trên địa bàn tỉnh. 

- Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi, Quản trị viên hệ thống phần 

mềm Cuộc thi; công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc, trực 

thuộc Sở Tư pháp không được tham gia dự thi. 

 II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

1. Nội dung thi 

- Đợt 1: Tìm hiểu chế độ, chính sách hỗ trợ, khắc phục khó khăn do đại dịch 

Covid-19. 

- Đợt 2: Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Đợt 3: Tìm hiểu pháp luật về an toàn thông tin trên môi trường Internet. 

- Đợt 4: Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 

Chủ đề, nội dung, thời gian diễn ra từng đợt thi và tài liệu tham khảo sẽ được 

quy định cụ thể trong Thể lệ Cuộc thi. 

2. Hình thức thi 

- Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trực tuyến trên mạng 

Internet.  Người tham gia dự thi sử dụng trình duyệt web (Chrome, Firefox, Opera, 

Cốc Cốc…) trên máy tính (PC, Laptop) hoặc các thiết bị di động (máy tính bảng, 

điện thoại thông minh) có kết nối Internet truy cập vào hệ thống Cuộc thi. 

- Người tham gia dự thi thông qua hai cách thức: 

+ Truy cập, nhấp (click) vào Banner Cuộc thi (đã được liên kết với đường 
dẫn (link) chính thức: https://pbgdpl.gialai.gov.vn/Cuoc-thi-Hoi-thi/Online-tim-

hieu-phap-luat-2021) đã được đăng tải trên: Trang Thông tin điện tử Phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai (https://pbgdpl.gialai.gov.vn) hoặc Cổng/Trang 

thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương để tham gia dự thi.  

+ Nhấp (click) vào đường dẫn liên kết (link) chính thức của Cuộc thi được 

đăng tải, gửi qua các trang mạng xã hội (Fanpage trên Facebook; Zalo Offical 
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Account trên Zalo…) của các cơ quan, đơn vị, địa phương để tham gia dự thi. 

Khuyến khích người tham gia dự thi chủ động gửi đường dẫn liên kết chính thức 

của cuộc thi đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp và mời tham gia dự thi. 

- Hình thức thi, số lượng câu hỏi, cách thức tham gia dự thi sẽ được hướng 

dẫn chi tiết trong Thể lệ Cuộc thi. 

3. Thời gian thi  

 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.  

Thời gian bắt đầu và kết thúc mỗi đợt thi sẽ được quy định cụ thể trong Thể 

lệ Cuộc thi. 

IV. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI 

1. Giải thưởng Cuộc thi gồm: 04 Giải nhất (01 giải/đợt); 04 Giải nhì (01 

giải/đợt); 08 Giải ba (02 giải/đợt) và 12 Giải khuyến khích (03 giải/đợt) với số 

lượng và giá trị giải thưởng đối với mỗi đợt thi cụ thể như sau: 

- 01 Giải nhất với giá trị:  1.000.000 đồng/giải/đợt; 

- 01 Giải nhì với giá trị:    800.000 đồng/giải/đợt; 

- 02 Giải ba với giá trị:    600.000 đồng/giải/đợt; 

- 03 Giải khuyến khích với giá trị:    300.000 đồng/giải/đợt; 

2. Các thí sinh đạt giải được cấp Giấy Chứng nhận đạt giải của Ban Tổ chức. 

Cách thức trao thưởng, cấp Giấy chứng nhận đạt giải sẽ được quy định cụ 

thể trong Thể lệ Cuộc thi. 

V. CÁC HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC CUỘC THI 

1. Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký; tham mưu Ban Tổ 

chức ban hành Thể lệ Cuộc thi 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 23/9/2021. 

2. Xây dựng, tổ chức thẩm định bộ câu hỏi và đáp án Cuộc thi; xây 

dựng Hệ thống phục vụ tổ chức Cuộc thi trực tuyến trên Trang thông tin điện 

tử PBGDPL tỉnh Gia Lai 

- Đơn vị chủ trì: Ban Tổ chức, Quản trị viên Trang thông tin điện tử 

PBGDPL tỉnh Gia Lai. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 11/10/2021 và theo thực tế thời gian tổ 

chức từng đợt thi. 

3. Ban hành văn bản phát động; tổ chức các hoạt động truyền thông, 

thông tin về Cuộc thi 
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- Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở; các đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/9/2021. 

4. Trao thưởng, tổng kết Cuộc thi 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở; các đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 15/11/2021. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phân công trách nhiệm 

a) Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở, 

các đơn vị có liên quan tham mưu: Triển khai thực hiện Kế hoạch này; làm đơn vị 

thường trực của Ban Tổ chức Cuộc thi; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương triển khai cuộc thi trên địa bàn tỉnh.  

b) Văn phòng Sở: Phối hợp với Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo 

các điều kiện cần thiết và thanh quyết toán kinh phí liên quan đến công tác tổ chức 

Cuộc thi theo quy định; triển khai hoạt động truyền thông, thông tin về Cuộc thi 

trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai. 

c) Các Phòng, Trung tâm, đơn vị thuộc Sở: Phối hợp với Phòng PBGDPL, 

Văn phòng Sở chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ công tác tổ chức 

Cuộc thi. 

2. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí tổ chức Cuộc thi được trích từ nguồn kinh phí cấp cho công tác 

PBGDPL năm 2021 để thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nội 

dung và định mức chi thực hiện theo quy định của pháp luật luật hiện hành. 

Trong quá trình tổ chức Cuộc thi nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên 

hệ Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - SĐT: 02693.821.596 hoặc đ/c Hồ Đại 

Đồng - SĐT: 097.329.6389 để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

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

- Các Phòng, Trung tâm, đơn vị thuộc Sở;  

- Lưu: VT, PBGDPL. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  Lê Thị Ngọc Lam 
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