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THỂ LỆ 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn  

 

Căn cứ Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh về tổ chức 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;  

Căn cứ Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh về việc 

thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật 

năm 2022” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.  

Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ với các nội dung như sau: 

I. TÊN GỌI, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI 

1. Tên gọi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”. 

2. Phạm vi: Cuộc thi được phát động, tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh Bắc Kạn. 

3. Đối tượng tham gia: Công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh 

sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ 

thư ký, người phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm Cuộc thi. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI 

1. Nội dung: Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục 

trẻ em; pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; pháp luật về phòng, chống ma túy. 

2. Hình thức và cách thức thi: Thi trực tuyến. Theo đó, người tham gia thi thao 

tác thi trên máy vi tính, máy tính bảng hoặc thiết bị di động có kết nối Internet, như sau: 

2.1. Người tham gia Cuộc thi đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin điện tử Phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn và cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin bắt buộc 

theo hướng dẫn để tham gia thi.  

Lưu ý: Trong thời gian diễn ra Cuộc thi, mỗi cá nhân được thi tối đa 02 lượt để 

cải thiện kết quả thi. 

2.2. Người tham gia Cuộc thi điền đầy đủ các thông tin để đăng ký dự thi, gồm: 

Họ và tên; số điện thoại hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân; số 

điện thoại liên hệ; mật khẩu; nhập lại mật khẩu, cụ thể theo 03 (ba) khối sau: 

a) Khối cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tại các 

cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; cấp huyện. 

b) Khối cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên của 

tổ chức Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân. 

c) Khối xã, phường, thị trấn và Nhân dân trên địa bàn. 

Việc đăng nhập và điền thông tin theo 03 khối như trên để Ban Tổ chức xác định 
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và trao giải tập thể theo cơ cấu tại mục 2 phần IV của Thể lệ này; gắn trách nhiệm của 

các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phát động và hưởng ứng tham gia Cuộc thi.  

Ban Tổ chức sẽ hướng dẫn cụ thể cách thức tham gia Cuộc thi bằng video/sơ đồ 

hướng dẫn tại địa chỉ http://pbgdpl.backan.gov.vn, mục Cuộc thi tìm hiểu pháp luật 

trực tuyến. 

3. Thời gian thi  

- Thời gian tổ chức Cuộc thi: Cuộc thi diễn ra trong thời gian 30 ngày (bao gồm 

cả ngày nghỉ, lễ, ngoài giờ hành chính), kể từ 08h00’ ngày 15/9/2022 và kết thúc hồi 

08h00’ ngày 15/10/2022.  

- Tổng thời gian thực hiện thi: Thời gian thực hiện mỗi lượt thi kéo dài tối đa 25 

phút, tính từ khi đăng nhập làm bài. 

III. NỘI DUNG THI; CÁCH THỨC THI, CHẤM ĐIỂM; CÔNG BỐ KẾT 

QUẢ CUỘC THI   

1. Nội dung thi 

Người tham gia thi phải thực hiện đầy đủ 02 phần thi:  

- Phần thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm: Người tham gia thi phải trả lời 20 câu hỏi 

trắc nghiệm do Ban Tổ chức đưa ra.  

- Phần thi câu hỏi dự đoán: Dự đoán tổng số người tham gia Cuộc thi. 

2. Cách thức chấm điểm 

Hệ thống phần mềm sẽ tự động cập nhật, chấm và ghi nhận kết quả, sau khi  

người tham gia thi xong và nhấn nút nộp bài thi: 

- Phần thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm: Người tham gia thi trả lời đầy đủ 20 câu hỏi 

bằng cách lựa 01 đáp án đúng trong số câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra. Mỗi câu trả lời 

đúng chấm 01 điểm. Điểm tối đa của phần thi trắc nghiệm là 20 điểm. 

- Phần thi câu hỏi dự đoán: Người tham gia thi dự đoán đúng hoặc dự đoán gần 

đúng nhất tổng số người tham gia Cuộc thi. 

3. Công bố kết quả Cuộc thi 

Kết quả Cuộc thi được công bố vào tháng 11/2022. Danh sách người tham gia 

Cuộc thi đạt giải được Ban Tổ chức công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử Phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn. 

IV. TIÊU CHÍ; CƠ CẤU GIẢI; HÌNH THỨC GIẢI THƯỞNG; THỜI 

GIAN TRAO GIẢI 

1. Giải cá nhân  

1.1. Tiêu chí  

- Đúng đối tượng dự thi; 

- Điền đầy đủ thông tin đăng ký dự thi; 

- Thực hiện đầy đủ cả 02 phần thi. 

1.2. Cơ cấu xếp giải:   

- Trên cơ sở kết quả thi của những người tham gia thi, Ban Tổ chức xếp điểm từ 

http://pbgdpl.backan.gov.vn/
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cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo tiểu mục 1.3 phần này. Trường 

hợp người thi thực hiện 02 lần thi thì Ban Tổ chức sẽ chọn kết quả có lợi hơn cho 

người dự thi.  

- Trường hợp nhiều người dự thi có số điểm bằng nhau thì căn cứ vào kết quả phần 

thi trả lời câu hỏi dự đoán tổng số người tham gia Cuộc thi đúng hoặc gần đúng nhất;  

- Trường hợp nhiều người tham gia Cuộc thi có cùng kết quả trả lời phần thi dự 

đoán đúng hoặc gần đúng nhất tổng số người tham gia Cuộc thi thì Ban Tổ chức sẽ ưu 

tiên theo thứ tự: Người dự thi là Nhân dân cư trú tại các xã, phường, thị trấn (ưu tiên 1); 

người dự thi sớm hơn (ưu tiên 2); thời gian làm bài nhanh hơn (ưu tiên 3).  

1.3. Giá trị giải thưởng 

- 01 giải Nhất: Trị giá 1.000.000 đồng (Một triệu đồng); 

- 04 giải Nhì: Mỗi giải trị giá 600.000 đồng (Sáu trăm nghìn đồng); 

- 06 giải Ba: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (Bốn trăm nghìn đồng); 

- 10 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng). 

2. Giải tập thể  

2.1. Tiêu chí  

- Có văn bản phát động, triển khai Cuộc thi ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình 

quản lý;  

- Có nhiều người tham dự Cuộc thi;  

- Có người tham gia Cuộc thi đạt giải (khối xã, phường, thị trấn không áp dụng 

tiêu chí này). 

2.2. Cơ cấu xếp giải: Ban Tổ chức xếp giải theo cơ cấu các khối tại tiểu mục 2.2 

mục 2 phần II của Quy chế này, cụ thể: 

a) Khối xã, phường, thị trấn: 08 giải; theo đó, sẽ lựa chọn 01 giải cho khối cấp 

xã của mỗi đơn vị cấp huyện. 

b) Khối các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (trừ khối các tổ chức đoàn thể tại 

điểm c mục này); cấp huyện: 03 giải. 

c) Khối các tổ chức đoàn thể: 06 giải, trong đó:  

+ Hội Liên hiệp Phụ nữ: 02 giải; 

+ Hội Nông dân: 02 giải; 

+ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: 02 giải.  

2.3. Giá trị giải thưởng: Mỗi giải trị giá 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng). 

3. Hình thức và giải thưởng; thời gian trao giải 

- Ban Tổ chức Cuộc thi căn cứ các tiêu chí, cơ cấu giải thưởng tại mục 1, 2 phần 

này để xếp giải, trao Giấy chứng nhận và tiền giải thưởng cho tập thể và cá nhân đạt 
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giải. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng; 

- Thời gian trao giải: Dự kiến trong tháng 11/2022 bằng hình thức phù hợp với 

tình hình thực tiễn do Ban Tổ chức quyết định. 

V. KHÔNG CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI  

1. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả thi đối với người tham gia 

Cuộc thi trong các trường hợp sau: 

- Sử dụng thông tin của người khác để dự thi; 

- Nhờ người khác thi hộ hoặc thi hộ người khác; 

- Các trường hợp khác do Ban Tổ chức quyết định. 

2. Giải quyết khiếu nại 

Trường hợp có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày Ban Tổ chức công bố kết quả Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản đến Ban 

Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết khiếu nại (thông qua Sở Tư pháp - Cơ quan 

Thường trực của Cuộc thi). Sau thời hạn trên, Ban Tổ chức sẽ không xem xét giải 

quyết. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng và 

có hiệu lực thi hành. 

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn. Quá trình diễn ra Cuộc thi, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ Tổ 

thư ký Cuộc thi theo số điện thoại 0209.3811 852 hoặc 0384 945 768 (gặp đ/c Đinh 

Thị Điển) để được giải đáp, hỗ trợ về kỹ thuật hoặc cách thức tham gia thi. 

(Kèm theo Thể lệ này Bộ câu hỏi Cuộc thi)./. 
 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử (gửi bản giấy các cơ quan, 

 đơn vị, cá nhân chưa có IOFFICE)  

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;                        

- UBND các huyện, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Liên minh HTX; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; 

- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Các trường THPT, Trường Cao đẳng Bắc Kạn; 

- Thành viên Ban tổ chức, Tổ thư ký Cuộc thi; 

- Lưu: VT, HCTC&QTTV, NCPC (L). 

TM. BAN TỔ CHỨC  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Phạm Duy Hưng 
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