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THÔNG BÁO
Về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022

Kính gửi :
- UBMTTQ, các ban ngành, đoàn thể phường Phả Lại 
- Đài Truyền thanh phường;
- Cán bộ, công chức phường Phả Lại;
- Khối trường học
- Các trưởng khu dân cư trong toàn phường.

Thực hiện Kế hoạch số 04/ KH-HĐPH ngày 26 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng 
phối hợp phổ biến pháp luật, giáo dục pháp luật thành phố Chí Linh.Triển khai Cuộc 
thi tìm tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022.

UBND phường Phả Lại yêu cầu UBMTTQ, ban ngành đoàn thể, đài truyền 
thanh phường, Cán bộ, công chức, Khối trường học, các đồng chí trưởng khu dân cư 
và toàn thể nhân dân tham gia hưởng ứng cuộc thi và thực hiện tốt các nội dung sau: 

I. NỘI DUNG.

1. Tên gọi Cuộc thi: “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022” 

2. Đối tượng dự thi: Là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh 
sống, học tập, làm việc trên địa bàn phường Phả Lại , trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ thư 
ký và những cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi. 

3. Nội dung thi: Tìm hiểu một số quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; 
phòng, chống ma túy, mại dâm, mua bán người và phòng chống xâm hại trẻ em. 

4. Hình thức dự thi: Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực 
tiếp trên thiết bị điện tử có kết nối mạng internet bằng việc đăng nhập vào wedsite của 
Cuộc thi tại địa chỉ: https//:timhieuphapluat.haiduong.gov.vn và được kết nối trên 
Trang Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh 
(https//:pbgdpl.haiduong.gov.vn); Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp 
(http//:sotuphap.haiduong.gov.vn). 

Chi tiết về cách thức tham gia dự thi được thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ 
Cuộc thi. 

5.Thời gian thi. 



1.Thời gian thi được chia thành 02 đợt. Cụ thể như sau: 

- Đợt thi thứ nhất: Dự kiến bắt đầu từ ngày 01/5 đến ngày 31/5/2022 

- Đợt thi thứ hai: Dự kiến bắt đầu từ ngày 01/9 đến ngày 31/09/2022

 2. Công bố kết quả và trao giải Cuộc thi: 

- Công bố kết quả từng đợt thi từ sau 5 đến 10 ngày của đợt thi đó 

- Trao giải thưởng: Dự kiến trong tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11. 

6. Cơ cấu giải thưởng: 

               Mỗi đợt thi gồm 20 giải thưởng cho tập thể, cá nhân. Cụ thể: 

               - Giải cá nhân: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 10 giải Khuyến Khích - Giải tập 
thể: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba

    - Hình thức khen thưởng, Ban tổ chức cuộc thi trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng 
cho các tập thể, cá nhân đạt giải 

- Mức tiền thưởng và điều kiện xét thưởng được quy định cụ thể tại Thể lệ Cuộc thi. 

II. NHIỆM VỤ

1. UBMTTQ,các ban ngành đoàn thế.

Tuyên truyền vận động thành viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia 
Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022.

2. Công chức Văn hóa.

Tạo link Cuộc thi trên Cổng / trang thông tin của phường ; phát động đến toàn 
thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn phường 
tích cực tham gia Cuộc thi.

3. Công chức Tư Pháp.

Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai và tham gia cuộc thi. Phối hợp với các bộ 
phận liên quan trên địa bàn phường tổ chức thông tin tuyên truyền về cuộc thi.

 4. Đài Truyền thanh phường 

Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của phường về Cuộc thi để toàn thể 
nhân dân được biết và hưởng ứng tham gia.

5. Khối trường học.

Các ông, bà hiệu trưởng khối trường học phổ biến, tuyên truyền, vận động 100 % 
cán bộ, công nhân viên trong toàn trường tham gia “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực 
tuyến năm 2022”. 

6. Các ông bà trưởng khu dân cư trong toàn phường.



Các ông bà trưởng khu dân cư phổ biến, tuyên truyền, vận động người dân trong 
khu dân cực tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 
2022.

 Nhận được thông báo này đề nghị UBMTTQ, Hội đoàn thể, đài truyền thanh 
phường, Công chức Tư pháp, Văn hóa, khối trường học các ông bà trưởng khu dân 
cư tổ chức thực hiện. Kết quả thực hiện báo cáo tổng hợp về UBND phường (qua 
đồng chí Nguyễn Thị Khoa) Công chức Tư pháp- Hộ tịch để tổng hợp./.

Nơi nhận: 
Như kính gửi;
Lưu VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
KT.CHỦ TỊCH

Phó chủ tịch

 Nguyễn Văn Nhàn
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