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Triển khai icế hoạch số 20/KH-HĐPH ngày 16/9/2021 của Hội đồng phối
họp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến
“Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19”, Hội đồng phối họp
PBGDPL tỉnh quy định Thể lệ Cuộc thi như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG DỤ THI

Là công dân Việt Nam tù đủ 12 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, học tập,
làm việc trên địa bàn tỉnh.
(Trừ thành viên Tô Thư ký Cuộc thi; cản bộ, công chức, viên chức, người
lao động thuộc Sở Tư pháp; cán bộ phụ trách lcỹ thuật của hệ thống phần mềm
Cuộc thi)
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI
1. Nội dung thi

- Các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19,
trong đó tập trung vào Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Luật
Khám, chữa bệnh năm 2009, Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa đổi, bổ sung
năm 2014)... và các văn bản hướng dẫn thi hành; quy định về xử phạt vi phạm
hành chính, xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dịch
COVID-19.
- Các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước liên quan
đến chế độ, chính sách hỗ trợ, khắc phục khó khăn do dịch COVID-19.
- Các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thông điệp “5K”,

2. Hình thức thi
Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng
Internet.

3. Thòi gian thi
Thời gian thi từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/11/2021.
(Nếu có thay đổi về thời gian thi, Hội đồng phối họp PBGDPL tỉnh sẽ
thông báo trên website Cuộc thi http://thitimhieuphapluat.daklak.gov.vn, Trang
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thông tin điện tử của Sở Tư pháp http://sotuphap.daklak.gov.vn, Báo Đắk Lắk,
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Lắk)
III. CẢCH THỨC ĐĂNG KỶ Dự THI VÀ CÁCH THỨC THI

1. Cách thửc đăng ký dự thi
- Thí sinh thi trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tủ' khác có kết
nối Internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh...).
Thí sinh truy cập vào website Cuộc thi tại địa chỉ
http://thitimhieuphapluat.daklak.gov.vn , vào mục “Hướng dẫn” để biết cách
thức đăng ký dự thi; hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin
theo hướng dẫn tại website.
- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký, sử dụng duy nhất 01 tài khoản dự thi.
- Thông tin thí sinh dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để xét và trao giải.
- Hội đồng phối họp PBGDPL tỉnh sẽ không công nhận kết quả đối với thí
sinh dự thi có bất kỳ thông tin đăng ký nào sai lệch vói thực tế (so với Giấy khai
sinh hoặc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp lệ
khác).

Lưu ý: Đôi với thỉ sinh dự thi dưới 18 tuổi chưa có chứng minh nhân dân
hoặc căn cước công dân hoặc giấy tờ họp lệ khác hoặc không có so điện thoại thì
có thê điên sô chứng minh nhân dẫn hoặc căn cước công dân hoặc giấy tờ họp lệ
khác hoặc sô điện thoại của người thân của mình (bổ, mẹ, ông, bà (nội, ngoại),
anh, chị em ruột).

2. Cách thúc thi
- Thí sinh thực hiện các bước tại mục “Hướng dẫn” trên website Cuộc thi.

- Thí sinh trả lời Bộ câu hỏi trong thời gian 10 phút, theo các yêu cầu sau:

+ Bộ câu hỏi gồm 11 câu, trong đó có 10 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến
nội dung thi và 01 câu dự đoán số người trả lời đúng.
+ Đối với câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh trả lời bằng hình thức chọn 01
phương án đúng trong các phương án a, b, c, d...

+ Đối với câu dự đoán, thí sinh phải dự đoán số người trả lời đúng toàn bộ
10 câu hỏi trắc nghiệm trong bài thi.
- Mỗi thí sinh được tham gia thi tối đa 03 lần trong khoảng thời gian diễn
ra Cuộc thi. Hệ thống website sẽ tự động cập nhật và ghi nhận số lần thi và kết
quả thi của thí sinh. Kết quả ghi nhận cuối cùng của thí sinh là số câu đúng
nhiều nhất trong các lần thi. Truờng họp các lần thi có số câu đúng bằng nhau
thì chọn kết quả của lần thi có thời gian làm bài thi ngắn hơn.
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- Thời gian thi được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết
thúc bài thi.
Trong quá trình thi, thí sinh được quay lại để trả lời các câu hỏi đã bỏ qua.
Hết thời gian quy định, hệ thống tự động kết thúc bải thi của thí sinh.

IV. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
1. Xét giải thưởng

a) Giải cá nhân: Hội đồng phối họp PBGDPL tỉnh xem xét, quyết định
trên CO' sở kết quả chấm tự động của hệ thống website Cuộc thi, dựa trên các tiêu
chí sau:
- Thí sinh đạt giải là thí sinh có nhiều câu trắc nghiệm trả lời đúng theo
thứ tự xếp hạng được xét từ cao xuống thấp tương ứng vói cơ cấu giải thưởng
Cuộc thi.
- Trong trường họp các thí sinh có số câu trắc nghiệm trả lời đúng bằng
nhau, hệ thống sẽ căn cứ vào tiêu chí “Thời gian làm bài thi ngắn hơn” đế xếp
hạng. Neu trường họp thí sinh có số câu trắc nghiệm trả lời đúng bằng nhau và
thời gian làm bài bằng nhau thì sẽ căn cứ vào câu trả lời dự đoán đúng hoặc gần
đúng về số người trả lời đúng toàn bộ 10 câu hỏi trắc nghiệm để xếp hạng.

b) Giải tập thể: Hội đồng phối họp PBGDPL tỉnh xem xét và quyết định
dựa vào các tiêu chí sau:
- Quán triệt, chỉ đạo hường ứng, triển khai Cuộc thi tại cơ quan, đơn vị, địa
phưong, như: ban hành vãn bản hưởng ứng, phát động, triển khai Cuộc thi;
tuyên truyền về Cuộc thi; đôn đốc tham gia thi...
- Tỷ lệ thí sinh dự thi của CO' quan, đơn vị, địa phương.
- Số lượng thí sinh dự thi đạt giải.

2. Co’ cấu giải thưởng

Giải thưởng Cuộc thi được thực hiện theo Nghị quyết số 122/2014/NQHĐND ngày 18/7/2014 của HĐND tỉnh quy định về mức chi thực hiện công tác
PBGDPL và chuân tiêp cận của người dân ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk,
gồm:
a) Giải cá nhân
Dành cho các thí sinh đạt giải, gồm:

- 01 giải nhất:

5.000.000 đồng;

- 05 giải nhì, mỗi giải:

2.500.000 đồng;

- 10 giải ba, mỗi giải:

1.500.000 đồng;

-30 giải khuyến khích, mỗi giải:

750.000 đồng.
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b) Giải tập thể
Dành cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong triển
khai, hưởng ứng, tham gia Cuộc thi, gồm:
- 01 giải nhất:

5.000.000 đồng;

- 02 giải nhì, mỗi giải:

3.000.000 đồng;

- 05 giải ba, mỗi giải:

2.000.000 đồng;

- 07 giải khuyến khích, mỗi giải:

1.000.000 đồng.

Đông thời, các tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi còn được nhận Giấy
Chứng nhận đạt giải của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.

V. QUY ĐỊNH VÈ KHIẾU NẠI, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
Thí sinh có quyền khiếu nại về kết quả Cuộc thi. Việc khiếu nại được thực
hiện bằng văn bản, gửi đến Hội đồng phối họp PBGDPL tỉnh (thông qua Sở Tư
pháp - cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh) trong thời hạn 05
ngày kê từ ngày công bố kết quả Cuộc thi. Sau thời hạn này, Hội đồng phối họp
PBGDPL tỉnh không xem xét giải quyết khiếu nại.

Quyết định giải quyết khiếu nại của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh là
quyết định cuối cùng, có hiệu lực thi hành.
VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Địa chỉ tra cứu, tìm hiểu thông tin, Thể lệ, hướng dẫn, cập nhật hoạt
động của Cuộc thi
Website: http://thitimhieuphapluat.daldak.gov.vn

2. Hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn đăng ký, cách thức tham gia Cuộc thi
- Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp (số 04 Trường Chinh,
thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk): 0262.3952.120.
- Email: pbgdpl@tuphap.daklak.gov.vn./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh;
- Các sờ, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh;
- UBND, Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố;
- UBND xã, phường, thị trấn (Phòng Tư pháp sao gửi); >
- Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo Đắk Lắk,
Đài Phát thanh - Truyền hình tinh;
- Lưu: VT, NC.
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ƯBND TỈNH ĐẮK LẮK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐÒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN,
Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc
GIÁO DỤC PHẤP LUẬT TỈNH
Số: ỚT /HĐPH
V/v phát động, hường ứng Cuộc thi
trục tuyến “Tìm hiếu pháp luật về phỏng,
chống dịch COVID-19”

Đắk Lắk’ nêày

tháng 9 năm 2021

Kínlì gửi:
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường: Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề;
Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

Ị
Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và ƯBND tỉnh
Đắk Lak về việc đấy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm
phòng, chống dịch COVID-19 trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Hội đồng
phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã ban hành Kế hoạch số
20/KH-HĐPH ngày 16/9/2021 về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp
luật về phòng, chống dịch COVID-19” và Thể lệ Cuộc thi sốGẨ/TL-HĐPH ngày
.-/■^79/2021 để triển khai trên phạm vi toàn tỉnh.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng
Internet, tại địa chỉ: http://thitimhieuphapluat.daklak.gov.vn. Thời gian thi bắt
đầu từ ngày 01/10/2021 và kết thúc vào ngày 30/11/2021.
Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ đủ 12 tuổi trở lên, hiện đang sinh
sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh (Trừ thành viên 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).
Đe Cuộc thi được tổ chức thành công, thu hút sự tham gia đông đảo của
cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và
Nhân dân trên địa bàn tỉnh, Hội đồng phối họp PBGDPL tỉnh đề nghị các Sở,
ban, ngành, đoản thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các trường
Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, các trường Cao đẳng, Đại học và các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau đây:
1. Đề nghị các sỏ1, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh

- Chỉ đạo, quán triệt, phổ biến sâu rộng Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi và vận
động, tạo điêu kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao
động, hội viên, thành viên của cơ quan, đơn vị mình tích cực hưởng ứng, tham gia
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Cuọc thi; đảm bảo môi cơ quan, đơn vị cỏ ít nhât 70% sổ lượng người làm việc
tham gia dự thi.
- Đây mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi; đăng tải đường link của
Cuộc thi (http://thitimhieuphapluat.daklak.gov.vn ) trên Trang thông tin điện tử
của cơ quan, đơn vị mình hoặc hình thức phù họ-p khác.
- Kết hợp triển khai Cuộc thi với việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về
phòng, chông dịch COVID-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại
cơ quan, đơn vị.

- Đê nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí trên
địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, đưa tin về Cuộc thi; đăng tài toàn văn
Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi, đường link về Cuộc thi do Sở Tư pháp - cơ quan
Thường trực Hội đồng phối họp PBGDPL tỉnh cung cấp; kịp thời phản ánh việc
triên khai, phô biên, hưởng úng Cuộc thi ở các cơ quan, đon vị, địa phương trên
địa bàn tỉnh. Chỉ đạo hệ thống truyền thanh ở cấp huyện và ở cơ sở bố trí thời
lượng phù họp để phổ biến, giới thiệu về Cuộc thi.
- Đe nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường Trung học cơ sở,
Trang học phổ thông trên địa bàn tỉnh phát động học sinh tích cực hưởng ứng,
tham gia Cuộc thi, có biện pháp lồng ghép, phổ biến, triển khai Cuộc thi với các
hoạt động khác trong nhà trường.
2. Đe nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì, phối họp với các phòng, ban, cơ quan,
đon vị liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai các hoạt
động hưởng úng Cuộc thi tại địa phương; đăng tải đường link của Cuộc thi trên
Trang thông tin điện tủ' của địa phưong.
- Tăng cường thông tin, truyền thông về Cuộc thi; tích cực vận động cán
bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, đội ngũ báo cảo viên pháp
luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã... hưởng ứng tham gia Cuộc
thi; đồng thời, giao chỉ tiêu số lượng tham gia dự thi cho các cơ quan, đon vị,
UBND cấp xã.
- Phổi họp với Sở Tư pháp thực hiện rà soát, đối chiếu thông tin của thí
sinh tham gia dự thi hoặc xác minh thông tin thí sinh đạt giải (nếu có).

3. Đề nghị các trường Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề; các truòng
Cao đẳng, Đại học và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

Quan tâm, tích cực tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi; vận động, khuyến
khích và tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, các doanh
nghiệp hội viên và người lao động trong doanh nghiệp hưởng ứng, tham gia
Cuộc thi.
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Tài liệu liên quan đến Cuộc thi đuợc đãng tải tại địa chỉ:
http://thitimhieuphapluat.daklak.gov.vn/ và tại Trang thông tin điện tử của Sở
Tu pháp Đắk Lak (www.sotuphapdaklak.gov.vn - mục Cuộc thỉ trực tuyến “Tìm
hiếu pháp luật về phòng, chong dịch COV1D-19”}.
Trong quá trình triển khai thục hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị
phản ánh về cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (Sở Tư pháp
- Phòng Pho biến, giáo dục pháp luật, so điện thoại: 0262.3952.120) đế kịp thời
tháo gõ', giải quyết./.
Nơi nhận:
Như trên;

UBND tình (thay báo cáo);
Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL;
Các cơ quan Báo, Đài của tỉnh;
Lưu: VT, PB.GDPL.
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