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KẾ HOẠCH  

Tổ chức các cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật hàng tháng” năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 291/KH-UBND ngày 20/01/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 221/KH-HĐPH ngày 26/01/2022 của Hội đồng 

Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; 

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch tổ 

chức các cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật hàng tháng” năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ và nhân 

dân trên địa bàn tỉnh các quy định của pháp luật, nhất là các văn bản pháp luật 

mới được ban hành và các quy định của pháp luật gắn liền với tình hình địa 

phương được dư luận quan tâm góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức 

chấp hành pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật của 

cán bộ và nhân dân; ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển 

kinh tế - xã hội tại địa phương. 

- Thiết thực hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam” năm 2022. 

2. Yêu cầu 

- Các cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật hàng tháng cần được tổ chức thiết 

thực, hiệu quả, thu hút được đông đảo cán bộ và nhân dân trên toàn tỉnh tham gia 

dự thi. 

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành trong việc phát động, tổ chức 

cuộc thi. 

- Kế thừa những kết quả đạt được và khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn 

chế của các cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật trong thời gian trước đây. 

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI 

1. Đối tượng dự thi 

- Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và 

nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 
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- Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi và đội ngũ công chức, 

viên chức, người lao động của Sở Tư pháp – cơ quan Thường trực Hội đồng Phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh không được tham gia dự thi. 

2. Thời gian, hình thức tổ chức 

- Trong năm 2022, tổ chức 09 cuộc thi, hàng tháng tổ chức 01 cuộc thi, bắt 

đầu từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 11 năm 2022. 

- Đối với mỗi cuộc thi tổ chức hàng tháng, Ban Tổ chức sẽ đăng tải bộ câu 

hỏi của tháng đó, đáp án và danh sách thí sinh đạt giải cuộc thi tháng trước trên 

Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh 

(https://pbgdpl.tayninh.gov.vn), mục “Thi tìm hiểu pháp luật hàng tháng”. Đồng 

thời, phát hành văn bản phát động cuộc thi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Thí sinh trả lời các câu hỏi dưới hình thức thi viết (có thể viết tay hoặc 

đánh máy) và gửi về Sở Tư pháp (số 302 đường Cách mạng tháng 8, phường 2, 

thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; ĐT: 3812647) hoặc gửi về địa chỉ email: 

baiduthitimhieuphapluat2022@gmail.com. 

- Thời gian gửi bài dự thi mỗi cuộc thi tháng: trước ngày 30 của tháng đó. 

- Đối với mỗi cuộc thi tháng, 01 thí sinh chỉ được tham gia 01 bài dự thi, 

nếu 01 thí sinh gửi nhiều bài dự thi sẽ đưa vào chấm bài dự thi được gửi cuối 

cùng. Trên bài dự thi ghi rõ thông tin cá nhân, gồm: Họ và tên, ngày tháng năm 

sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi công tác, số điện thoại của thí sinh. 

- Bài dự thi nộp sau thời gian quy định, trả lời không đầy đủ các câu hỏi 

của Ban Tổ chức, sao chép lẫn nhau, bài dự thi không ghi thông tin cá nhân, tập 

thể làm chung 01 bài dự thi là bài dự thi không hợp lệ, không đưa vào chấm thi 

và không xếp giải. 

3. Nội dung thi  

Chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nước liên 

quan đến chủ đề thi hàng tháng. 

III. CHẤM THI VÀ TRAO GIẢI 

1. Trong ngày 30 của tháng, Tổ Thư ký tổng hợp các bài dự thi trong tháng 

để Ban Giám khảo chấm. Căn cứ vào đáp án của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo 

thực hiện việc chấm thi và tham mưu Ban Tổ chức trao giải cho thí sinh đạt giải. 

Thí sinh đạt giải là người có số điểm cao nhất tính từ trên xuống. 

2. Nếu có thí sinh bằng điểm, thí sinh nào gửi bài về dự thi sớm hơn sẽ được 

xếp giải cao hơn. Căn cứ để tính thời hạn gửi bài dự thi của thí sinh như sau: 

- Nếu thí sinh nộp bài dự thi trực tiếp tại Sở Tư pháp: Sẽ căn cứ vào ngày, 

giờ nộp; có danh sách ký nhận.  

- Nếu thí sinh gửi bài dự thi qua Bưu điện: Sẽ tính theo dấu Bưu điện. 

- Nếu thí sinh gửi bài dự thi qua địa chỉ email 

baiduthitimhieuphapluat2022@gmail.com: Sẽ căn cứ vào ngày, giờ nhận email. 

mailto:baiduthitimhieuphapluat2022@gmail.com
mailto:baiduthitimhieuphapluat2022@gmail.com
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3. Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh đạt giải tại Hội nghị tổng kết các 

cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật năm 2022, dự kiến tổ chức trong tháng 12 năm 

2022 (sẽ có Giấy mời thí sinh đạt giải, thông báo cụ thể về địa điểm và thời gian 

tổ chức). 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

Tại mỗi cuộc thi tổ chức hàng tháng, cơ cấu giải thưởng như sau: 

- 01 giải nhất: 1.200.000 đồng/ 01 giải. 

- 02 giải nhì: 1.000.000 đồng/ 01 giải. 

- 03 giải ba: 800.000 đồng/ 01 giải. 

- 04 giải khuyến khích: 400.000 đồng/ 01 giải. 

- 01 giải người cao tuổi nhất: 350.000 đồng/ 01 giải. 

Thí sinh đạt giải được tặng tiền thưởng và Giấy Chứng nhận của Ban Tổ 

chức cuộc thi. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí tổ chức các cuộc thi từ nguồn kinh phí phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2022 được cấp cho Sở Tư pháp – cơ quan Thường trực Hội đồng Phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. 

2. Văn phòng Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Phòng Xây dựng và 

Phổ biến pháp luật tham mưu Ban Giám đốc Sở Tư pháp kinh phí tổ chức thực 

hiện. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Sở Tư pháp – cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám 

khảo và Tổ Thư ký cuộc thi; ban hành Bộ câu hỏi và đáp án cuộc thi hàng tháng; 

tổ chức chấm thi; bố trí kinh phí tổ chức các cuộc thi theo quy định của pháp luật 

và khen thưởng Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức cho thí sinh đạt giải. 

2. Giao trách nhiệm cho Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật – Sở Tư 

pháp tham mưu Ban Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức các cuộc thi đạt hiệu quả. 

3. Đề nghị các cấp, ngành phát động rộng rãi trong đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh và nhân dân tích cực 

hưởng ứng, tham gia cuộc thi.  

4. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh cử 01 đồng chí Lãnh đạo tham gia Ban Tổ 

chức cuộc thi và 01 đồng chí cán bộ tham gia Ban Giám khảo cuộc thi, hàng tháng 

tham gia chấm thi theo quy định. 

5. Đối với mỗi cuộc thi hàng tháng, mỗi Phòng Tư pháp phải có ít nhất 01 

công chức tham gia dự thi; 100% công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã tham gia 

dự thi. Nếu sao chép bài thi lẫn nhau sẽ không được tính vào thành tích thi đua 

năm 2022. 
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật hàng tháng” 

năm 2022. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vấn đề mới sẽ kịp 

thời bổ sung thực hiện./. 

 

Nơi nhận:   TM. HỘI ĐỒNG 

- Bộ Tư pháp;                                                                                        KT. CHỦ TỊCH 

- Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp;  PHÓ CHỦ TỊCH 

- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;                                                   GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 
- Đ/c Trong, PCT UBND tỉnh kiêm Chủ tịch 

HĐPHPBGDPL tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tỉnh; 

- BGĐ Sở Tư pháp; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Lưu: VT, XD&PBPL. 
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