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V/v phát động cuộc thi tìm hiểu pháp
luật trực tuyến đợt 2 năm 2022

Kính gửi:
- Phòng, ban, ngành, đơn vị, hội, đoàn thể thành phố;
- UBND các xã, phường;
- Các trường học trên địa bàn thành phố.
Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-HĐPH ngày 18/01/2022 của Hội đồng
phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (HĐPHPBGDPL) thành phố về việc tổ
chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022 HĐPHPBGDPL; Hội
đồng phối hợp PBGDPL thành phố Tam Kỳ đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp
luật trực tuyến đợt 01 với chủ đề “Tìm hiểu pháp luật về trẻ em” diễn ra từ ngày
23/01/2022 đến ngày 23/02/2022 thu hút đông đảo thí sinh tham gia là các em
học sinh trên địa bàn thành phố. Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã tiến hành
trao giải cho 02 tập thể và 12 cá nhân đạt giải. Nối tiếp thành công đó, nay
HĐPHPBGDPL thành phố Tam Kỳ phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực
tuyến đợt 2 năm 2022, như sau:
Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến đợt 02 năm 2022 diễn ra từ
00h00’ ngày 08/8/2022 đến 00h00’ ngày 28/8/2022 với nội dung tập trung vào
các quy định pháp luật liên quan đến:
- Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020;
- Luật Biển Việt Nam năm 2012;
- Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015;
- Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban thường
vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng;
- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy
định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách
mạng.
* Đối tượng tham gia dự thi:
- Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và Nhân dân;
- Khuyến khích thí sinh dự thi ngoài địa bàn thành phố Tam Kỳ.
* Cách thức tham gia dự thi:
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Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Trang thông tin điện
tử Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ tại địa chỉ: tuphaptamky.gov.vn chọn
banner Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến.
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 (gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và
01 câu hỏi dự đoán số lượng người tham gia trả lời đúng các câu hỏi). Chi tiết
cách thức tham gia cuộc thi thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ cuộc thi.
* Cơ cấu giải thưởng:
- Giải tập thể: 01 Giải nhất: 1.000.000 đồng.
- Giải cá nhân: 01 Giải Nhất (500.000 đồng), 02 Giải Nhì (mỗi giải:
400.000 đồng), 03 Giải Ba (mỗi giải: 300.000 đồng), 06 Giải Khuyến khích
(mỗi giải: 200.000 đồng).
Để hưởng ứng cuộc thi nói trên, Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố
kính đề nghị các phòng, ban, ngành, đơn vị, hội, đoàn thể, các trường học trên
địa bàn thành phố và và UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo bộ phận
chuyên môn tham mưu thực hiện phổ biến, giới thiệu trong toàn thể cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang,
đoàn viên, thanh niên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn
thành phố tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến đợt 02 năm
2022.
Hội đồng phối hợp PBGDPL rất mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng
tích cực của các cơ quan, đơn vị và nhân dân để cuộc thi đạt được kết quả tốt./.
Nơi nhận:
- HĐPH PBGDPL tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Thành ủy, HĐND, UBND thành phố;
- HĐPH PBGDPL thành phố;
- Phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể thành phố;
- Các trường học trên địa bàn thành phố;
- UBND các xã, phường;
- Các trường học;
- Lưu: VT..
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