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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với pháp luật” 

 

Thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh: số 21/KH-UBND ngày 

25/01/2021 về thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2021, số 254/KH-

ngày 14/08/2019 về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2019 - 

2021” trên địa bàn tỉnh, Chương trình phối hợp PBGDPL năm 2021 giữa Sở 

Tư pháp và Tỉnh đoàn, Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực 

tuyến “Thanh niên với pháp luật” như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao 

hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên trên địa bàn tỉnh, qua đó 

tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(09/11).  

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL nhằm 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này.  

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Sở Tư pháp với các cơ quan có 

liên quan trong quá trình triển khai công tác PBGDPL. 

2. Yêu cầu 

- Nội dung thi chính xác, sinh động, hấp dẫn, thiết thực, lựa chọn vấn đề 

thi phù hợp với thanh niên. 

- Phần mềm Cuộc thi đảm bảo chất lượng, hiệu quả, có thể sử dụng lâu dài. 

- Đảm bảo mối quan hệ phối hợp nhịp nhàng giữa Sở Tư pháp và các cơ 

quan có liên quan. 

- Cuộc thi được tổ chức khách quan, công bằng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu 

quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng.  

II. TÊN CUỘC THI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

1. Tên Cuộc thi: Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với pháp luật”. 

2. Đối tượng dự thi: Thanh niên đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh (thanh niên là người từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi căn cứ theo 

chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân tính tại thời điểm tham 

gia Cuộc thi).  
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Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và những người 

trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi thì không được tham gia thi.  

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

VÀ GIẢI THƯỞNG 

1. Nội dung thi: 

Luật Giao thông đường bộ, Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, Luật 

phòng chống ma túy, Luật An ninh mạng, Bộ Luật lao động, Luật Thanh niên, 

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Doanh 

nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Hình thức thi 

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin 

điện tử Sở Tư pháp.  

Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy 

tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet theo phần mềm bộ câu hỏi được 

thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 30 phút/lần thi (gồm 29 câu trắc nghiệm và 01 

câu dự đoán số lượng người tham gia trả lời đúng các câu hỏi). Mỗi cá nhân 

được dự thi tối đa 03 lần.  

3. Thời gian tổ chức Cuộc thi 

Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 15 ngày (dự kiến từ 0h00 ngày 20/10/2021 

đến 24h ngày 04/11/2021). 

4. Giải thưởng 

Giải thưởng Cuộc thi bao gồm: 

+ 01 giải nhất. 

+ 03 giải nhì. 

+ 05 giải ba. 

+ 10 giải khuyến khích.  

Ngoài giải thưởng trao cho các cá nhân, Ban Tổ chức có thể xem xét khen 

thưởng các tập thể có số lượng thí sinh tham gia đông và chất lượng. 

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc.  

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Tiến độ thực hiện: Trước ngày 05/10/2021. 

2. Xây dựng, ban hành Thể lệ 

- Cơ quan chủ trì: Ban Tổ chức Cuộc thi. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan. 

- Tiến độ thực hiện: Trước ngày 05/10/2021. 
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3. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu, phần mềm thi trực 

tuyến, đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật thông suốt, ổn định và xử lý các vấn 

đề kỹ thuật phục vụ Cuộc thi. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp ký kết hợp đồng với đơn vị cung cấp 

phần mềm và giám sát quá trình thực hiện.  

- Tiến độ thực hiện: Phần mềm hoàn thiện được bàn giao trước ngày 

12/10/2021, việc đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật thông suốt, ổn định và xử lý 

các vấn đề kỹ thuật thực hiện từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, tổng kết và trao 

giải Cuộc thi.  

4. Xây dựng, hoàn thiện Bộ câu hỏi và đáp án Cuộc thi, tổ chức thực 

hiện thẩm định, cập nhật Bộ câu hỏi, đáp án vào phần mềm trực tuyến. 

- Cơ quan chủ trì: Ban Tổ chức Cuộc thi, Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Tiến độ thực hiện: Trước ngày 13/10/2021. 

5. Tổ chức truyền thông về Cuộc thi 

5.1 Tuyên truyền về Cuộc thi qua các phương tiện thông tin đại chúng 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

 - Tiến độ thực hiện: Trước và trong suốt quá trình diễn ra Cuộc thi. 

 5.2 Tuyên truyền qua hệ thống Cổng/Trang thông tin điện tử, loa 

truyền thanh cơ sở và các hình thức phù hợp khác 

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan 

 - Tiến độ thực hiện: Trước và trong suốt quá trình diễn ra Cuộc thi. 

6. Tổ chức Lễ phát động Cuộc thi, Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi 

- Cơ quan chủ trì: Ban Tổ chức Cuộc thi. 

- Tiến độ thực hiện: Lễ Phát động diễn ra trước ngày 20/10/2021, Lễ tổng 

kết dự kiến trước ngày 15/11/2021. 

- Hình thức tổ chức: phù hợp với quy định, hướng dẫn về phòng, chống 

dịch bệnh của cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm tổ chức.  

7. Hướng dẫn, chỉ đạo triển khai Cuộc thi 

- Cơ quan chủ trì: Ban Tổ chức Cuộc thi. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan.  

- Tiến độ thực hiện: Trước và trong suốt quá trình diễn ra Cuộc thi.  

8. Tổ chức các hoạt động vận động tài trợ cho Cuộc thi 

- Cơ quan chủ trì: Ban Tổ chức Cuộc thi. 
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- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.  

- Tiến độ thực hiện: Trước và trong suốt quá trình diễn ra Cuộc thi.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với các Phòng, Trung tâm thuộc Sở 

- Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật tham mưu thành lập Ban Tổ chức, 

Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc phục vụ xây dựng Bộ câu hỏi và đáp án 

Cuộc thi; tham mưu ký kết hợp đồng xây dựng phần mềm thi trực tuyến; tham 

mưu hướng dẫn, chỉ đạo Cuộc thi, thông tin truyền thông về Cuộc thi; thực hiện 

các hoạt động phục vụ tổng kết, trao giải Cuộc thi và tham mưu dự toán kinh phí 

tổ chức Cuộc thi.  

- Văn phòng Sở phối hợp với đơn vị xây dựng phần mềm đảm bảo điều 

kiện kỹ thuật, an ninh thông tin và các vấn đề khác có liên quan đến kỹ thuật 

phục vụ tổ chức Cuộc thi; phối hợp với Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật 

tham mưu tổ chức Lễ Phát động, Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi; tham mưu bố trí 

kinh phí và các điều kiện khác để phục vụ tổ chức Cuộc thi. 

- Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở có trách nhiệm cử thành viên tham gia 

Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở, tạo điều kiện cho 

các thành viên tham gia phục vụ Cuộc thi một cách có hiệu quả.  

2. Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố, thị xã  

2.1 Đề nghị Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi theo đề 

nghị của Sở Tư pháp. 

- Truyền thông rộng rãi về Cuộc thi, đăng tải thể lệ và giới thiệu đường 

link Cuộc thi trên Cổng/Trang thông tin điện tử, tổ chức hưởng ứng và tạo điều 

kiện để thanh niên thuộc phạm vi quản lý tham gia Cuộc thi.  

- Phối hợp với Sở Tư pháp trong quá trình tổng kết, trao giải Cuộc thi. 

- Tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi và kết quả Cuộc thi, tạo hiệu ứng lan 

tỏa nhằm tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11. 

2.2 Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh 

- Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền 

sâu rộng về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh.  

- Đề nghị Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh theo dõi, tích 

cực đưa tin tuyên truyền về Cuộc thi.  

2.3 Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố, thị xã  
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- Thông tin, truyền thông về Cuộc thi, tổ chức hưởng ứng và động viên, tạo 

điều kiện để Thanh niên thuộc phạm vi quản lý tham gia Cuộc thi.  

- Phối hợp với Sở Tư pháp trong quá trình tổng kết, trao giải Cuộc thi. 

3. Kinh phí thực hiện 

 Kinh phí tổ chức Cuộc thi được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước thực 

hiện công tác PBGDPL năm 2021 của Sở Tư pháp và từ hoạt động xã hội hóa 

huy động nguồn tài trợ Cuộc thi (nếu có). 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với pháp 

luật”, Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố, thị xã phối hợp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (Để báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

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

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở; 

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

- Lưu: VT, PBGDPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Tuấn 
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