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KẾ HOẠCH 

Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật” 

 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 

 
 

Căn cứ Quyết định số 2694/QĐ-BTP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ 

sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang năm 2017; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc 

thi trực tuyến tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, với 

các nội dung như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, công chức, 

viên chức và Nhân dân.  

- Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền phổ biến sâu rộng Hiến pháp và 

pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ 

trang nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, thói quen sống và làm việc theo 

Hiến pháp và pháp luật. 

2. Yêu cầu 

- Nội dung thi sinh động, thiết thực, nhằm tạo phong trào sôi nổi trong 

học tập, nghiên cứu tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và 

Nhân dân. 

- Cuộc thi phải tạo sức hấp dẫn, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của  cán bộ, 

công chức, viên chức và Nhân dân.  

- Xây dựng phần mềm cuộc thi bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu 

quả, sử dụng lâu dài và có thể tích hợp liên thông với các hoạt động khác.  

II. ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI 

- Tất cả cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. 

- Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đang công tác 

tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể trên địa bàn tỉnh. 

- Mọi công dân cư trú trên địa bàn tỉnh. 

III. THỜI GIAN, HÌNH THỨC, QUY MÔ VÀ CƠ CẤU GIẢI 

THƢỞNG 

1. Thời gian:  
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- Thời gian phát động cuộc thi: từ ngày 01/4/2017. 

- Tổng kết, trao thưởng vào Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam (09/11). 

2. Hình thức thi:  

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

trên máy vi tính theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn. Một phần thi 

online/1 thí sinh dự thi kéo dài tối đa 06 phút. Số lượng câu hỏi trong một phần 

thi online là 20 câu. Chi tiết về cách thức tham gia dự thi được thực hiện theo 

hướng dẫn tại Thể lệ cuộc thi. 

3. Quy mô và cơ cấu giải thƣởng:  

Cuộc thi được tổ chức thành 02 vòng. 

- Vòng sơ khảo: Thi trực tuyến trên mạng Internet bắt đầu từ ngày 

01/4/2017 đến hết ngày 31/10/2017  (07 tháng).  Hàng tháng, Ban Tổ chức sẽ tổ 

chức trao giải cho các thí sinh đạt giải cao, bao gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 

giải ba. 

- Vòng Chung kết: Thi trắc nghiệm trên giấy cho các thí sinh đạt giải 

hàng tháng (03 thí sinh/tháng), để tổ chức trao giải cho các thí sinh đạt giải cao. 
Giải thưởng bao gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 05 giải khuyến khích.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tƣ pháp - Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật tỉnh (Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi) thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Ban Tổ 

chức, Tổ thư ký, kỹ thuật giúp việc. Ban Tổ chức cuộc thi do Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban. Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông làm Phó Trưởng ban. Thành viên là các sở, ngành, đoàn thể 

có liên quan. 

- Tham mưu Ban Tổ chức xây dựng thể lệ, lập dự toán kinh phí cho 

cuộc thi. 

- Tham mưu giúp Ban Tổ chức cuộc thi thành lập Ban giám khảo vòng 

thi chung kết. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức 

phát động cuộc thi. 

- Tham mưu Ban tổ chức tổng kết, trao thưởng cuộc thi.  

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng phần mềm tổ chức 

cuộc thi. Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng bộ câu hỏi cuộc thi. 

- Đề nghị Báo Ấp bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình tổ chức phát động, 

tuyên truyền về cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, đài truyền thanh cơ sở. 

- Các sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp huyện: tổ chức phát 

động cuộc thi trong cán bộ, công chức, viên chức của ngành. 
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3. Kinh phí tổ chức cuộc thi: 

Kinh phí tổ chức cuộc thi sử dụng từ nguồn kinh phí của Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh trong năm 2017 và các nguồn xã hội hóa. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Hiến pháp 

và pháp luật” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu 

cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện quan tâm, phối hợp tạo điều kiện để cuộc thi đạt kết quả cao. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ Sở Tư pháp phối hợp thực 

hiện./.    

                                                                       

Nơi nhận:                                                                                             KT. CHỦ TỊCH 
- Vụ PBGDPL- Bộ Tư pháp;                                                        PHÓ CHỦ TỊCH                   

- Cục Công tác phía Nam - BTP; 

- TT TU, TT HĐND tỉnh; 

- CT, PCT Trần Thanh Đức;                                                      

- TV HĐ PHPBGDPL tỉnh;                    

- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các H, TP, TX;                                                         

- Lưu: VT, (D). 
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