
 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội 

và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức 

 

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-HĐPH ngày 06/4/2021 của Hội đồng phối 

hợp, phổ biến giáo dục pháp luật về thực hiện Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp 

luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” (Cuộc thi), Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện 

Cuộc thi trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 

pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư 

pháp phát động nhằm phổ biến, tuyên truyền rộng rãi, nâng cao hiểu biết pháp 

luật về bầu cử cũng như nhận thức của mọi công dân trên địa bàn huyện 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 các cấp 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, nghĩa vụ công dân đối với hoạt động bầu cử. 

2. Yêu cầu 

- Việc thực hiện Cuộc thi đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu theo Kế hoạch, 

Thể lệ do Bộ Tư pháp phát động. Đồng thời, phải đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, 

thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ 

trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. 

- Từng cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức đoàn thể xã hội xác 

định rõ trách nhiệm, công việc cụ thể trong việc phối hợp thực hiện Cuộc thi 

một cách thống nhất, hiệu quả. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC 

CUỘC THI VÀ GIẢI THƯỞNG 

1. Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán 

bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân, đoàn viên, hội viên, học sinh và các 

tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. 

2. Nội dung dự thi 

- Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 

và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan; 
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- 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. 

3. Hình thức thi 

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, thí sinh có thể vào trực tiếp 

tại đường link: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn hoặc chuyên mục Cuộc thi 

trực tuyến tại các Trang/Cổng thông tin điện tử như sau: 

- Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử Quốc gia;  

- Trang thông tin điện tử Truyền hình Quốc hội Việt Nam; 

- Báo Điện tử Đại biểu nhân dân; 

- Báo Pháp luật Việt Nam điện tử và một số cơ quan báo chí khác. 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; 

- Trang thông tin điện tử về phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp;  

- Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình;  

- Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp Ninh Bình; 

- Trang thông tin điện tử UBND huyện Gia Viễn. 

4. Cách thức thi 

- Người 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 (gồm 19 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số lượng người tham gia trả 

lời đúng các câu hỏi).  

- Mỗi cá nhân được dự thi tối đa 03 lần, mỗi lần thi kéo dài tối đa 20 phút. 

5. Thời gian tổ chức cuộc thi: Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp từ ngày 

01/4/2021 đến ngày 30/4/2021. 

6. Giải thưởng 

Ban Tổ chức Cuộc thi - Bộ Tư pháp sẽ trao 01 giải nhất, 05 giải nhì, 10 giải 

ba, 20 giải khuyến khích. Giá trị giải thưởng và các vấn đề liên quan được thực 

hiện theo quy định tại Thể lệ số 610/TL-BTC ngày 08/3/2021 của Ban Tổ chức 

Cuộc thi. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI 

1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc thi trên 

địa bàn huyện 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật huyện ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Cuộc thi trên 

địa bàn huyện trên cơ sở Kế hoạch của Bộ Tư pháp và Kế hoạch của Hội đồng 

phối hợp PBGDPL tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Các ngành thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL 

huyện; UBND các xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 16/4/2021. 

https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn/
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2. Tổ chức phát động, triển khai thực hiện Cuộc thi 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

phát động triển khai Cuộc thi tới các phòng, ban, ngành, đoàn thể, địa phương 

trên địa bàn huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện; các 

cơ quan, đơn vị, địa phương phát động cuộc thi tới các đối tượng thuộc phạm vi 

quản lý. 

- Thời gian thực hiện: Sau khi nhận được văn bản về việc phát động tổ 

chức Cuộc thi của Ban Tổ chức Cuộc thi. 

3. Tổ chức các hoạt động truyền thông về Cuộc thi 

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, thể lệ Cuộc thi 

thông qua các hội nghị, các cuộc giao ban, sinh hoạt chính trị... Xây dựng, đăng 

tải đường link của Cuộc thi, các tin, bài, chuyên mục, phóng sự, tọa đàm truyền 

thông về Cuộc thi trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương, các phương tiện thông tin đại chúng và hình thức phù hợp khác.  

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện; các ngành thành viên của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị khác. 

- Thời gian thực hiện: Từ khi phát động đến khi kết thúc Cuộc thi. 

4. Tăng cường đôn đốc, vận động, khuyến khích thí sinh tham gia 

đảm bảo đúng quy định của thể lệ Cuộc thi 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp, Ban Tuyên giáo, Phòng Nội vụ, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an huyện, 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Liên đoàn lao 

động huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Huyện đoàn phối hợp với ngành 

thành viên Hội đồng PBGDPL huyện; các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên 

quan vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho các thí sinh tham gia dự thi. 

- Thời gian thực hiện: Từ khi phát động đến khi kết thúc Cuộc thi. 

5. Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Cuộc thi trên địa bàn tỉnh 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp phối hợp với Ban Tuyên giáo các cơ 

quan, đơn vị địa phương tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả Cuộc thi bằng hình 

thức phù hợp. Để khuyến khích, động viên các thí sinh tham gia dự thi, ngoài 

các giải thưởng của Ban Tổ chức Cuộc thi, căn cứ điều kiện thực tế, các cơ 

quan, đơn vị, địa phương có thể khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích cao, 

tích cực tham gia Cuộc thi. 

- Cơ quan phối hợp: Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện; 

UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Thời gian thực hiện: Sau khi kết thúc Cuộc thi. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL huyện 
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- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai, 

hưởng ứng Cuộc thi. 

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo Cuộc thi tỉnh thực hiện rà soát danh sách, 

thông tin các thí sinh dự thi đảm bảo không vi phạm thể lệ Cuộc thi và xác minh 

thông tin thí sinh đạt giải theo đề nghị của Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương 

(nếu có). 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả; đề nghị UBND 

huyện, Ban Chỉ đạo Cuộc thi,  Bộ Tư pháp khen thưởng đối với các tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức hưởng ứng, triển khai Cuộc 

thi trên địa bàn huyện. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền 

thanh huyện chủ động, tích cực thông tin, truyền thông về Cuộc thi, đăng tải các 

tin, bài tuyên truyền pháp luật về bầu cử; về thể lệ, nội dung, tiến độ, kết quả 

triển khai Cuộc thi. 

3. Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, UBND các xã, thị 

trấn, các phòng, ban, ngành, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có 

trách nhiệm phát động, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này; 

khuyến khích, tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân 

trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình tích cực tham gia Cuộc thi. Báo cáo kết 

quả, tiến độ triển khai thực hiện Cuộc thi về Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện 

(qua Phòng Tư pháp) để tổng hợp báo cáo UBND huyện, Ban Chỉ đạo Cuộc thi 

tỉnh theo quy định.  

4. Kinh phí tổ chức triển khai thực hiện Cuộc thi được bố trí từ nguồn 

ngân sách Nhà nước cấp cho công tác phổ biến pháp luật về bầu cử; kinh phí từ 

các chương trình, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật và nguồn kinh phí hợp 

pháp khác (nếu có). 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị 

các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Phòng Tư pháp để tổng hợp báo 

cáo UBND huyện, Ban Chỉ đạo Cuộc thi tỉnh xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Ủy ban nhân dân huyện;  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể; 

- Công an huyện; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 
- Lưu: PBGDPL huyện. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vũ Thị Dược 
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