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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v truyền thông, vận động hưởng ứng,
tham gia “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu
pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm
2021

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường.
Thực hiện Kế hoạch số 1236/KH-UBND ngày 07/6/2019 của Ủy ban nhân
dân (UBND) tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công
nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”
trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Kế hoạch số 44/KH-STP ngày 16/9/2021 của Sở Tư pháp
tỉnh về tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai”
năm 2021.
Với mục đích cung cấp kiến thức pháp luật về một số lĩnh vực liên quan trực
tiếp đến đời sống, hoạt động học tập, làm việc của người dân; khuyến khích, phát
huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; góp phần nâng cao ý thức tuân
thủ, chấp hành pháp luật trong tầng lớp Nhân dân, giảm thiểu các hành vi vi phạm
pháp luật.
Để Cuộc thi được tổ chức thành công, Phòng Tư pháp thị xã đề nghị các cơ
quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp triển khai các nội dung sau:
1. Chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, vận động, khuyến
khích công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc
trên địa bàn thị xã tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến, bao gồm:
- Cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; công chức, viên chức,
người lao động đang làm việc, công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thị xã.
- Học sinh các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thị xã.
- Đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật, Hòa giải viên ở cơ sở và người dân
trên địa bàn thị xã.
2. Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức cuộc thi
2.1. Nội dung cuộc thi
- Đợt 1: Tìm hiểu chế độ, chính sách hỗ trợ, khắc phục khó khăn do đại dịch
Covid-19.
- Đợt 2: Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Đợt 3: Tìm hiểu pháp luật về an toàn thông tin trên môi trường Internet.
- Đợt 4: Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
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Chủ đề, nội dung, thời gian diễn ra từng đợt thi và tài liệu tham khảo sẽ được
quy định cụ thể trong Thể lệ Cuộc thi.
2.2. Hình thức cuộc thi
- Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trực tuyến trên mạng
Internet. Người tham gia dự thi sử dụng trình duyệt web (Chrome, Firefox, Opera,
Cốc Cốc…) trên máy tính (PC, Laptop) hoặc các thiết bị di động (máy tính bảng,
điện thoại thông minh) có kết nối Internet truy cập vào hệ thống Cuộc thi.
- Người tham gia dự thi thông qua hai cách thức:
+ Truy cập, nhấp (click) vào Banner Cuộc thi (đã được liên kết với đường
dẫn (link) chính thức: https://pbgdpl.gialai.gov.vn/Cuoc-thi-Hoi-thi/Online-timhieu-phap-luat-2021) đã được đăng tải trên: Trang Thông tin điện tử Phổ biến,
giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai (https://pbgdpl.gialai.gov.vn) hoặc Cổng/Trang
thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương để tham gia dự thi.
+ Nhấp (click) vào đường dẫn liên kết (link) chính thức của Cuộc thi được
đăng tải, gửi qua các trang mạng xã hội (Fanpage trên Facebook; Zalo Offical
Account trên Zalo…) của các cơ quan, đơn vị, địa phương để tham gia dự thi.
Khuyến khích người tham gia dự thi chủ động gửi đường dẫn liên kết chính thức
của cuộc thi đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp và mời tham gia dự thi.
- Hình thức thi, số lượng câu hỏi, cách thức tham gia dự thi sẽ được hướng
dẫn chi tiết trong Thể lệ Cuộc thi.
2.3. Thời gian thi
Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 07/11/2021, được chia thành 04 đợt thi với
thời gian để tham gia dự thi là 07 ngày/đợt.
Thời gian bắt đầu và kết thúc mỗi đợt thi sẽ được quy định cụ thể trong Thể
lệ Cuộc thi.
3. Đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã đẩy mạnh công
tác truyền thông về Cuộc thi trên sóng phát thanh, truyền hình và các phương tiện
thông tin đại chúng trên địa bàn thị xã.
Nhận được văn bản này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phường phối hợp,
tổ chức triển khai thực hiện.
(Gửi kèm Kế hoạch số 44/KH-STP ngày 16/9/2021 của Sở Tư pháp về tổ
chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm
2021)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thị xã;
- Cổng TTĐT thị xã;
- Trung tâm VH,TT,TT thị xã;
- Lưu: VT.
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