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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 05 tháng 4 năm 2021

V/v triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm
hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc Hội
và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân”

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo huyện (thành phố, thị xã);
- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT.
Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBBC ngày 18/02/2021 của Ủy ban bầu cử
tỉnh về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBBC ngày 05/02/2021 của Ủy ban bầu cử
ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu
cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026;
Thực hiện Kế hoạch số 170/KH-HĐPH ngày 01/4/2021 của Hội đồng phối
hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Kế hoạch tổ
chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc Hội và bầu
cử đại biểu Hội đồng nhân dân”.
Để cuộc thi phát huy hiệu quả nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật về bầu cử
đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đến cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động và toàn thể nhân dân trong tỉnh, nâng cao nhận thức về mục đích, ý
nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Qua đó góp phần tích cực động viên,
khuyến khích các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia, thể hiện quyền và nghĩa
vụ công dân đối với hoạt động bầu cử.
Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo
huyện (thành phố, thị xã), các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT tổ chức, triển khai, chỉ đạo
các nhà trường thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng Cuộc thi, tạo thành phong
trào thi đua sôi nổi tìm hiểu, học tập pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại
biểu Hội đồng nhân dân với nội dung cụ thể sau:
I. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1. Tên gọi Cuộc thi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại
biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân”.
2. Đối tượng dự thi: Công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp
nhân dân.
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II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ GIẢI THƯỞNG
1. Nội dung thi.
Các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân
dân; một số quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính
quyền địa phương về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
2. Hình thức thi:
- Cuộc thi tổ chức thi dưới hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử
phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ
https://pbgdplthainguyen.gov.vn/ , Chuyên mục “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp
luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026”
- Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy
tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet theo phần mềm bộ câu hỏi được
thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 20 phút/lần thi (gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm
và 01 câu dự đoán số người tham gia trả lời đúng các câu hỏi). Mỗi cá nhân
được dự thi 01 lần.
3. Thời gian tổ chức cuộc thi:
- Thời gian tổ chức cuộc thi: Từ 00h00 ngày 10/4/2021 đến hết ngày
30/4/2021.
4. Cơ cấu giải thưởng:
Ban Tổ chức sẽ trao 01 giải nhất, 03 giải nhì, 05 giải ba, 10 giải khuyến khích
và giải thưởng cho các đơn vị có số lượng người tham gia dự thi đông. Giá trị giải
thưởng và các vấn đề liên quan được thực hiện theo quy định tại Thể lệ Cuộc thi.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp - Cơ quan trường trực Hội đồng phối hợp phổ
biên, giáo dục pháp luật tỉnh.
- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị, tổ chức có liên quan.
1. Các phòng giáo dục và đào tạo huyện (thành phố, thị xã)
1.1. Hướng dẫn các đơn vị trường học trên địa bàn phát động triển khai Cuộc thi
trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội
đồng nhân dân”; Hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị
tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi theo kế hoạch của Ban tổ chức Cuộc thi.
1.2. Tổ chức cuộc thi nghiêm túc, hiệu quả. Đề xuất với Ban tổ chức cuộc thi
khen thưởng những đơn vị có số lượng CBGV tham gia cuộc thi và có câu trả lời trắc
nghiệm đúng nhiều nhất.
1.3. Gửi kế hoạch tổ chức cuộc thi và báo cáo tình hình triển khai thực hiện về Sở
GDĐT trước ngày 15/4/2021.
2. Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT
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2.1. Thành lập Ban tổ chức cuộc thi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về
bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân”, cụ thể:
- Thành phần: Lãnh đạo nhà trường, Chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn trường, giáo
viên môn Giáo dục công dân, giáo viên môn Lịch Sử, giáo viên môn Tin học….
- Nhiệm vụ:
+ Tìm hiểu các thông tin liên quan tại website: https://pbgdplthainguyen.gov.vn/.
+ Xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thi tại đơn vị, tập trung vào các nhiệm vụ
chính sau: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi, hướng dẫn cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động của đơn vị đăng ký tham gia cuộc thi theo thể lệ của BTC.
2.2. Tổ chức cuộc thi nghiêm túc, hiệu quả. Những đơn vị có số lượng cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động tham gia cuộc thi và có câu trả lời trắc nghiệm
đúng nhiều nhất sẽ được Sở GDĐT đề xuất với Ban tổ chức cuộc thi khen thưởng.
2.3. Gửi kế hoạch tổ chức cuộc thi và báo cáo tình hình triển khai thực hiện về Sở
GDĐT trước ngày 15/4/2021.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, tham gia
cuộc thi đạt hiệu quả cao, đồng thời thông tin, báo cáo kịp thời những khó khăn,
vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện về Sở GDĐT (qua Phòng Chính trị Tư tưởng và Pháp chế: Bà Hoàng Thị Đào, Điện thoại: 0913.167.000; Email:
daoht.so@thainguyen.edu.vn ) để được giải đáp.
Sở GDĐT xin gửi kèm theo Kế hoạch số 170/KH-HĐPH ngày 01/4/2021 của
HĐPBGDPL tỉnh Thái Nguyên về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật
về bầu cử đại biểu Quốc Hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân” và Thể lệ cuộc
thi. Mọi thông tin chi tiết về Cuộc thi (thể lệ Cuộc thi, Cách đăng ký, cơ cấu giải
thưởng,...) xem trực tiếp tại địa chỉ website: https://pbgdplthainguyen.gov.vn ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐPH PBGDPL tỉnh;

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Sở Tư pháp;
- Ban Giám đốc Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu VT, CTTT - PC.

Nguyễn Đức Thịnh

