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Kính gửi: Các phòng trong cơ quan. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 1531/STP-PBGDPL ngày 

20/10/2020 của Sở Tư pháp về việc hưởng ứng, tham gia tổ chức Cuộc thi Tìm 

hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”. Để đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đổi mới hình 

thức phổ biến, giáo dục pháp luật; hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 

2020, Giám đốc Sở yêu cầu:  

1. Trưởng các phòng, phụ trách phòng vận động, khuyến khích, tạo điều 

kiện cho công chức, người lao động của phòng tích cực hưởng ứng, tham gia 

Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người”. 

2. Giao Văn phòng Sở đăng tải đường link của Cuộc thi trên Trang thông 

tin điện tử của Sở để mọi người biết, với các nội dung cơ bản như sau: 

- Tên gọi Cuộc thi: “Pháp luật với mọi người”. 

- Đối tượng tham gia dự thi: Người Việt Nam ở trong nước; người Việt 

Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc trên 

lãnh thổ Việt Nam. 

- Nội dung thi: Tìm hiểu một số quy định pháp luật về phòng, chống tác 

hại của rượu, bia và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp. 

Văn bản sử dụng xây dựng bộ câu hỏi và đáp án: Luật Phòng, chống tác 

hại của rượu, bia năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan; 

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân 

và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. 

- Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Thí sinh 

tham gia đăng ký dự thi trực tiếp tại địa chỉ website: 

https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx 

- Cách thức thi: 

+ Thí sinh dự thi trả lời 19 câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp, 01 câu dự đoán 

trên máy tính và các thiết bị di động có kết nối internet theo phần mềm bộ đề 

câu hỏi được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó). 

+ Số lượng câu hỏi trong một phần thi trực tuyến là 20 câu hỏi (17 câu hỏi 

trực tiếp; 02 câu hỏi tình huống và 01 câu hỏi dự đoán số lượng người thi trả lời 



2 

đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm). Mỗi lần thi trực tuyến kéo dài tối đa 20 

phút. Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 20 câu hỏi. 

- Thời gian thi: 30 ngày (từ ngày 20/10/2020 đến ngày 20/11/2020). 

- Giải thưởng Cuộc thi gồm: Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Giấy chứng nhận 

kèm theo hiện vật (nếu có) và mức giải thưởng như sau: 

+ 01 Giải Nhất: 6.000.000 đồng/giải (Sáu triệu đồng/giải); 

+ 02 Giải Nhì: 3.000.000 đồng/giải (Ba triệu đồng/giải); 

+ 03 Giải Ba: 2.000.000 đồng/giải (Hai triệu đồng/giải); 

+ 05 Giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải (Một triệu đồng/giải). 

(Có thể lệ cuộc thi tại văn bản số 3819/TL-BTC ngày 15/10/2020 của Ban 

tổ chức kèm theo) 

Đề nghị Trưởng các phòng, phụ trách phòng triển khai đến toàn thể công 

chức, người lao động của phòng hưởng ứng, tham gia./.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp (để biết); 

- Lưu: VT, TTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lôi Quang Vũ 

  


		vulq.skhdt@thanhhoa.gov.vn
	2020-10-28T10:53:12+0700


		2020-10-28T13:52:32+0700


		2020-10-28T13:52:45+0700


		skhdt@thanhhoa.gov.vn
	2020-10-28T13:51:16+0700




