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Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Ngày 07/5/2019, Sở Tư pháp tỉnh Sơn La có Công văn số 419/STPPBGDPL về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019
do Bộ Tư pháp tổ chức.
Cuộc thi nhằm mục đích khuyến khích các tầng lớp nhân dân cùng tìm
hiểu và nâng cao hiểu biết kiến thức pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhật quy định
pháp luật mới; xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp
luật trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ
pháp luật; giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật. Cuộc thi
được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước, dưới hình thức thi trực
tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.
Để cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019 đạt được mục đích
đặt ra, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo huyện,
thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở; các phòng chuyên môn Sở Giáo dục và Đào
tạo triển khai thực hiện một số công việc sau:
1. Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, động viên, khích lệ công chức, viên
chức, người lao động, học sinh, sinh viên tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi
“Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019.
2. Hình thức thi: Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm
trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet (máy
tính bảng, điện thoại thông minh) theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn
với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó). Số lượng câu hỏi trong một phần thi online là 10
câu hỏi.
3. Thời gian thi được tổ chức từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2019, chia thành
04 đợt. Mỗi đợt thi có cơ cấu giải thưởng dành cho cá nhân bao gồm 01 giải
nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba.
4. Hướng dẫn người dự thi truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư
pháp tại địa chỉ http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages.aspx hoặc trang
Thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La để để tìm hiểu chi tiết về Thể lệ
và tham gia cuộc thi.

2
5. Các thông tin về đối tượng dự thi, nội dung thi, thời gian thi, hình thức
thi, cơ cấu giải thưởng của cuộc thi được quy định cụ thể, chi tiết tại Thể lệ cuộc
thi đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.
Căn cứ vào các nội dung nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn
vị nghiên cứu, tổ chức thực hiện. Báo cáo tình hình triển khai tổ chức cuộc thi ở
đơn vị thành một nội dung trong báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phổ biển,
giáo dục pháp luật năm 2019 gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Thanh tra Pháp chế) để theo dõi, tổng hợp chung ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PBGDPL Sở Tư pháp tỉnh Sơn La;
- Ban Giám đốc;
- Cổng thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: VT, TTr.
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