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Tổ chức Cuộc thi trực tuyến
tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2020
Nhằm 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” (ban hành
kèm theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ);
Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng
giai đoạn 2019 - 2021” (ban hành kèm theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày
11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ) và Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng
cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao thức pháp luật cho
thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015” đến năm 2020 (ban hành kèm theo
Quyết định số 288/QĐ-BTP ngày 21/02/2018 của Bộ Tư pháp); trên cơ sở các
nhiệm vụ được xác định tại Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật (PBGDPL) năm 2020 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 10636/KH-UBND ngày
26/12/2019), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu
kiến thức pháp luật năm 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật
về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; pháp luật về lao động trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp tục quán triệt, phổ biến rộng rãi các văn bản luật mới được Quốc hội
thông qua.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL; đổi mới, đa dạng
hóa các hình thức PBGDPL.
- Nâng cao nhận thức, thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật của cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân, góp
phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự
an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
2. Yêu cầu
- Cuộc thi phải có nội dung sinh động, thiết thực, phù hợp với các đối
tượng dự thi.
- Cuộc thi phải được tuyên truyền dưới nhiều hình thức khác nhau để thu hút
sự chú ý, quan tâm và tham gia 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.

- Việc tổ chức Cuộc thi phải bám sát nội dung, trình tự tại Kế hoạch này;
đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ; đồng thời phải tiết kiệm, tránh phô trương, hình
thức để đạt kết quả cao.
- Xây dựng phần mềm Cuộc thi đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả, sử
dụng lâu dài và có thể tích hợp liên thông với các hoạt động khác.
II. PHẠM VI, ĐỐI TƢỢNG
1. Phạm vi
Cuộc thi được phát động, tổ chức trong phạm vi toàn tỉnh.
2. Đối tƣợng dự thi
- Cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao
động đang làm việc, công tác tại các cơ quan, đơn vị Đảng, Nhà nước, Mặt trận
tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
- Học sinh các trường Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp, dạy
nghề; sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh.
- Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật
cấp xã.
(Trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi; cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp; cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống
phần mềm Cuộc thi).
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC THI
1. Nội dung thi
Tìm hiểu các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, về lao động;
tập trung vào các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Bộ luật
Lao động năm 2019… và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan.
(Nội dung cụ thể mỗi đợt thi được quy định tại Thể lệ cuộc thi).
2. Hình thức thi
Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng
Internet (Chi tiết được quy định cụ thể tại Thể lệ cuộc thi).
3. Thời gian tổ chức thi
- Đợt 1: Thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Dự
kiến diễn ra trong tháng 7 năm 2020.
- Đợt 2: Thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về lao động. Dự kiến diễn ra trong
tháng 9 năm 2020.
Thời gian thi cụ thể (thời gian bắt đầu và kết thúc mỗi đợt thi) được quy
định tại Thể lệ Cuộc thi.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG CUỘC THI
Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải cho các cá nhân đạt giải tại mỗi đợt thi và
trao giải tập thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong
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triển khai, hưởng ứng, tham gia Cuộc thi; có số lượng thí sinh tham gia thi đông
đảo, chất lượng bài thi tốt trong 02 đợt thi.
1. Về giải cá nhân: Gồm 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 10 giải
khuyến khích.
2. Về giải tập thể: Gồm 01 giải nhất, 02 giải nhì và 03 giải ba.
Mỗi cá nhân, tập thể sẽ được trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng theo quy
định (Chi tiết được quy định tại Thể lệ Cuộc thi).
Ban Tổ chức Cuộc thi căn cứ Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND ngày
18/7/2014 của HĐND tỉnh và tình hình kinh phí cấp cho công tác PBGDPL năm
2020 để quyết định mức giải thưởng cho phù hợp.
V. TỔ CHỨC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Sở Tƣ pháp - cơ quan thƣờng trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL
tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mƣu UBND
tỉnh tổ chức triển khai Cuộc thi đảm bảo các nội dung sau:
- Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư k Cuộc thi.
- Xây dựng tên miền, hình thức website và phần mềm của Cuộc thi; theo
dõi, chịu trách nhiệm đảm bảo vận hành website Cuộc thi.
- Xây dựng, ban hành Thể lệ, Bộ câu hỏi và đáp án Cuộc thi trƣớc ngày
31/5/2020;
- Phát động Cuộc thi trƣớc ngày 20/6/2020.
- Theo dõi, chịu trách nhiệm bảo mật nội dung đề thi; cập nhật Bộ câu hỏi,
đáp án và các nội dung khác có liên quan vào phần mềm thi trực tuyến.
- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng dự thi tích cực
hưởng ứng và tham gia Cuộc thi; đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, tổ chức Cuộc
thi ở các đơn vị, địa phương.
- Tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi trƣớc ngày 30/11/2020; báo cáo
kết quả về UBND tỉnh trong báo cáo chung về công tác Tư pháp năm 2020.
2. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các thủ tục liên quan đến cấp giấy phép
thành lập website Cuộc thi, cung cấp thông tin trên Internet.
- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh ở cấp huyện và ở cơ
sở bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền về các nội dung có liên quan đến
Cuộc thi.
3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường Trung học phổ thông trên địa
bàn tỉnh phát động học sinh tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi; định hướng
triển khai thực hiện, tích hợp, lồng ghép Cuộc thi với các hoạt động khác.
4. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể khác của tỉnh: Tích cực chỉ đạo và tạo
điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang, công chức, viên
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chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.
5. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:
Chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị
liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai các hoạt động hưởng
ứng Cuộc thi tại địa phương; tăng cường thông tin, truyền thông về Cuộc thi; tích
cực vận động cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người
lao động, đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật
cấp xã… hưởng ứng tham gia Cuộc thi.
6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:
- Phối hợp với Sở Tư pháp để triển khai thực hiện các nội dung có liên quan
của Cuộc thi.
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về
Cuộc thi; động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, Nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực
tham gia, hưởng ứng Cuộc thi.
7. Đề nghị các trƣờng Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, các trƣờng
Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh: Tích cực tuyên truyền, phổ biến về Cuộc
thi; vận động, khuyến khích và tạo điều kiện để học sinh, sinh viên của trường
hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.
Trên cơ sở Kế hoạch này, Sở Tư pháp chủ động triển khai thực hiện các nội
dung có liên quan; các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
các trường Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, các trường Cao đẳng, Đại học
trên địa bàn tỉnh tích cực phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức triển khai các nội
dung của Kế hoạch.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo về
UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn giải quyết./.
Nơi nhận:
- Bộ Tƣ pháp;
(để
- Thường trực Tỉnh ủy;
báo
- Thường trực HĐND tỉnh; cáo)
- Thành viên HĐPHPBGDPL tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể
có liên quan ở tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường Trung cấp chuyên
nghiệp, dạy nghề; các trường Cao
đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, NC (N_50).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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Võ Văn Cảnh
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