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Quảng Ninh, ngày 31  tháng 8 năm 2022 

 

QUY T ĐỊNH 

 Ban hành Thể lệ cuộc thi  T m hiểu C n   ớc  u c t  và  h   lu t  

Việt Nam v  c c  u  n d n   , ch nh t ị” t ên địa bàn tỉnh năm 2022  
 

 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 
 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ  ế ho ch s  14    -  P  ngày 2    2022 c     i   ng Ph i 

h p phổ biến, giáo dục pháp luật t nh v  vi c tổ chức cu c thi    m hi u C ng 

  c qu c tế và pháp luật  i t N m v  các quy n d n s , ch nh tr   tr n     bàn 

t nh năm 2022; 

Căn cứ Quyết   nh s  16 Q -  P  ngày 30   2022 c     i   ng   i 

  ng Ph i h p phổ biến, giáo dục pháp luật t nh v  vi c thành lập   n  ổ chức, 

 ổ th  ký giúp vi c cu c thi    m hi u C ng   c qu c tế và pháp luật  i t N m 

v  các quy n d n s , ch nh tr   tr n     bàn t nh năm 2022. 

 

QUY T ĐỊNH: 
 

Đi u 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ cuộc thi “  m hi u 

C ng   c qu c tế và pháp luật  i t N m v  các quy n d n s , ch nh tr   trên 

địa bàn tỉnh năm 2022.  

 Đi u 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Đi u 3. Sở Tư pháp - Thường trực Ban tổ chức, các thành viên Ban Tổ 

chức, Tổ thư ký giúp việc cuộc thi, các các cơ quan, tổ chức liên quan và người 

tham gia dự thi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Đ/c Chủ tịch HĐPHPBGDPL tỉnh (báo cáo); 

- Trung tâm Truyền thông tỉnh; 

- UBMTTQ và các tổ chức ch nh trị -    hội tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị   , thành phố; 

- Ph ng Tư pháp các huyện, thị   , thành phố; 

- GĐ, các PGĐ STP; 

- Lưu: VT, TH&PBGDPL, HSCT. 

T . BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

TR ỞN  BAN 
 

 

 
 

 
 I   Đ C SỞ T  PH P 

 ê Thành Cun  



TH     CUỘC THI 

 T m hiểu C n   ớc  u c t  và  h   lu t Việt Nam  

v  c c  u  n d n   , ch nh t ị” t ên địa bàn tỉnh năm 2022  

(  n hành kèm theo Quyết   nh s  128 Q -  C ngày 31/8/2022  

c     n  ổ chức cu c thi)  

 

I. TÊN  ỌI, PHẠ  VI V  Đ I T ỢN  DỰ THI 

1. Tên  ọi cuộc thi: “    hi u   n       u   t  v   h    uật  i t N   v  

     uy n dân sự,  hính trị”. 

2. Phạm vi: Cuộc thi được phát động, tổ chức trong toàn tỉnh 

3. Đ i t ợn  d  thi: Toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người 

lao động và Nhân dân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc cuộc thi và những người 

liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức cuộc thi không được tham gia dự thi. 

II. NỘI DUN , H NH THỨC, THỜI  IAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

1. Nội dun  thi:   m hi u quy   nh pháp luật qu c tế và pháp luật  i t 

N m v  các quy n d n s , ch nh tr , b o g m: 

- Hiến pháp nước Cộng h a    hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;  

- Công ước quốc tế về các quyền dân sự và ch nh trị (International 

Convenant on Civil and Political Rights - được viết t t là ICCPR); 

- Các quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015 và một số văn bản pháp luật 

khác có liên quan. 

2. H nh thức d  thi:  

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại Chuyên mục “Cu c thi 

t m hi u pháp luật tr c tuyến" trên Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Quảng 

Ninh (    ch : https://pbgdpl.quangninh.gov.vn/). 

Địa chỉ đ ờn  link: https://thitimhieuphapluat.quangninh.gov.vn/ 

Người tham gia dự thi sử dụng trình duyệt Internet trên máy t nh hoặc các 

thiết bị di động có kết nối Internet để tham gia cuộc thi. 

3. Thời  ian tổ chức cuộc thi 

- Cuộc thi ch nh thức b t đầu từ 10 giờ 00 phút, ngày 01/9/2022; kết thúc 

vào 10 giờ, ngày 30/9/2022. 

- Kết quả cuộc thi được công bố ch nh thức từ 10 giờ 00 phút, ngày 

05/10/2022 và được đăng tải tại Chuyên mục "Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến" 

trên Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Quảng Ninh (    ch : 

https://pbgdpl.quangninh.gov.vn/. Ng ời th m gi  d  thi có th  ch    ng truy 

cập    tr  cứu th ng tin v  kết quả cu c thi). 

- Tổng kết, trao giải cuộc thi: Hoàn thành trước ngày 15/11/2022. 

4. C ch thức d  thi và t nh điểm bài thi 

https://pbgdpl.quangninh.gov.vn/
https://thitimhieuphapluat.quangninh.gov.vn/
https://pbgdpl.quangninh.gov.vn/
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4.1.    h thứ  dự thi 

- Người tham gia đăng ký dự thi tại Chuyên mục Thi tìm hiểu pháp luật 

trực tuyến tại Trang Thông tin điện tử về PBGDPL tỉnh Quảng Ninh. 

Địa chỉ đ ờn  link: https://thitimhieuphapluat.quangninh.gov.vn/ 

Ngoài Trang Thông tin điện tử về PBGDPL tỉnh Quảng Ninh, đường link 

tham gia cuộc thi c n được liên kết đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

Quảng Ninh, Cổng Thông tin điện tử thành phần của Sở Tư pháp, Cổng/Trang 

Thông tin điện tử thành phần của các cơ quan, tổ chức, địa phương và các 

cổng/trang thông tin điện tử khác có liên quan. 

- Người dự thi cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, ch nh  ác các thông 

tin theo hướng dẫn. Thông tin người dự thi đăng ký là một trong những căn cứ để 

Ban Tổ chức công nhận, trao giải cuộc thi.  

- Người dự thi trả lời 21 câu h i (bao gồm 20 câu h i tr c nghiệm trực tiếp, 

01 câu dự đoán số lượng người dự thi trả lời đúng tất cả các câu h i tr c nghiệm) 

và nhấn vào hoàn thành bài dự thi để kết thúc. Thời gian để hoàn thành bài dự thi 

tối đa 45 phút. 

- Trong thời gian di n ra cuộc thi, người dự thi có thể tham gia thi nhiều 

lần để cải thiện kết quả. 

4.2.    h thứ  tính đi   b i thi v    t  i i 

- Đề thi gồm 20 câu h i tr c nghiệm (tổng  i m t i    là 100  i m, mỗi 

c u hỏi t ơng ứng 05  i m) và 01 câu h i dự đoán số lượng người dự thi trả lời 

đúng tất cả các câu h i tr c nghiệm. Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi người 

dự thi trả lời đầy đủ 21 câu h i. Trường hợp một người tham gia thi nhiều lần thì 

kết quả thi là kết quả cao nhất trong các lượt thi của người dự thi (vi c t nh  i m 

hoàn toàn t    ng bởi h  th ng phần m m thi tr c tuyến). 

- Ban tổ chức s  lựa ch n người đạt giải là người dự thi có số câu trả lời 

tr c nghiệm đúng nhiều nhất và có kết quả câu dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất 

so với kết quả tổng hợp cuối c ng của Ban tổ chức về số lượng người trả lời đúng 

các câu h i tr c nghiệm của cuộc thi, được  ếp theo thứ tự từ cao  uống thấp cho 

đến khi ch n đủ số lượng giải theo quy định tại thể lệ này. 

- Trường hợp nhiều người dự thi có c ng kết quả trả lời đúng hoặc gần 

đúng nhất câu h i dự đoán số lượng người trả lời đúng các câu tr c nghiệm, Ban 

tổ chức s  ưu tiên người gửi bài thi sớm hơn (được tạo bản ghi trước trong hệ 

thống dữ liệu cuộc thi). 

- Ban tổ chức s  quyết định những vấn đề phát sinh trong quá trình đánh 

giá và   t giải cuộc thi. 

III.  IẢI TH ỞN  CUỘC THI 

https://thitimhieuphapluat.quangninh.gov.vn/
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Người đạt giải được Ban tổ chức cấp Giấy chứng nhận kèm theo mức giải 

thưởng. Giải thưởng cuộc thi gồm 01 giải nhất, 05 giải nhì, 10 giải ba và 15 giải 

khuyến kh ch. Mức giải thưởng cụ thể:  

- Giải nhất: 5.000.000 đ/giải (năm triệu đồng/giải);  

- Giải nhì: 3.000.000 đ/giải (ba triệu đồng/giải);  

- Giải ba: 2.000.000 đ/giải (hai triệu đồng/giải);  

- Giải khuyến kh ch: 1.000.000đ/giải (một triệu đồng/giải). 

T y theo điều kiện thực tế, Ban Tổ chức cuộc thi có thể điều chỉnh cơ cấu 

giải thưởng và những nội dung khác liên quan đến cuộc thi. 

IV. TR ỜN  HỢP  H N  C N  NH N   T QUẢ THI V   IẢI 

QUY T  HI U NẠI VỀ CUỘC THI 

1. Ban tổ chức cuộc thi s  chủ động loại b  và không công nhận kết quả thi 

đối với người dự thi trong các trường hợp sau: 

a) Sử dụng thông tin không đúng hoặc không có thật để đăng ký dự thi; 

b) Sử dụng thông tin của người khác để dự thi; 

c) Cố ý chia s  thông tin để người khác c ng tham dự thi; 

d) Nhờ người khác thi hộ hoặc thi hộ người khác; 

đ) Có hành vi khác vi phạm về đạo đức, thuần phong mĩ tục; làm ảnh 

hưởng đến t nh nghiêm túc, khách quan, công bằng và an toàn thông tin cuộc thi. 

2. Trường hợp có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, người khiếu nại gửi 

văn bản đến Sở Tư pháp - Thường trực Ban Tổ chức để  em   t, giải quyết theo 

quy định trước khi tiến hành trao giải thưởng. Quyết định giải quyết khiếu nại của 

Ban Tổ chức cuộc thi là quyết định cuối c ng, có hiệu lực thi hành. 

V. TỔN    T, TRAO  IẢI CUỘC THI 

- Việc tổng kết và trao giải cuộc thi căn cứ điều kiện, tình hình thực tế, 

Ban Tổ chức cuộc thi s  thông báo và áp dụng hình thức tổng kết, trao giải cuộc 

thi một cách ph  hợp (trước ngày 15/11/2022). 

- Trường hợp không thể tổ chức hội nghị tổng kết, trao giải cuộc thi, Ban 

Tổ chức s  gửi giấy chứng nhận và tiền thưởng qua đường bưu điện theo địa chỉ 

đăng ký trên phần mềm thi trực tuyến. 

- Thông tin chi tiết, tài liệu tham khảo về cuộc thi được đăng tải tại Trang 

Thông tin điện tử về phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ 

https://pbgdpl.quangninh.gov.vn/). 

VI. TH N  TIN  IÊN H  BAN TỔ CHỨC 

- Th ờn  t  c Ban tổ chức cuộc thi: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh - địa 

chỉ: Tầng 14, T a nhà Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 0203.6571838.  

https://pbgdpl.quangninh.gov.vn/
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- Hỗ t ợ v  kỹ thu t: Điện thoại: 0203.6571838 

Trên đây là Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Công ước quốc tế và pháp 

luật Việt Nam về các quyền dân sự, ch nh trị trên địa bàn tỉnh năm 2022". Trong 

quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng m c đề nghị liên hệ Sở Tư pháp - 

Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi để được hỗ trợ, giải đáp./. 
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