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Đắk Lắk, ngày     tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GDĐT; 

- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã và thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT; 

 

 Thực hiện Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Đắk Lắk năm 2021; Công văn số 289/STP-

PBGDPL, ngày 29/3/2021 của Sở Tư pháp về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến 

“Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”. 

 Để xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật 

trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên ngành 

Giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; nâng cao nhận thức về công tác bầu 

cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin, đa dạng hoá các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.  

 Do đó, Sở GDĐT phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động và học sinh, sinh viên toàn ngành tham gia hưởng ứng cuộc thi trực tuyến 

“Tìm hiểu phát luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư 

pháp tổ chức, với nội dung cụ thể như sau: 

1. Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam ở trong nước và ngoài nước. 

2. Nội dung thi: Các quy định của pháp luật về Luật Bầu cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; một số quy định của Hiến pháp năm 

2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương có liên quan 

đến bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. 

3. Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ 

website: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn hoặc truy cập Chuyên mục Cuộc thi 

trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp; Trang thông tin điện tử của 

Hội đồng bầu cử Quốc gia; Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; 
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Trang thông tin điện tử Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Báo Điện tử Đại biểu nhân 

dân và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử.  

4. Thời gian thi: Cuộc thi dự kiến diễn ra trong vòng 30 ngày (từ 0h00 ngày 

01/4/2021 đến 24h00 ngày 30/4/2021).  

5. Giải thưởng Cuộc thi:  

- 01 Giải Nhất: 6.000.000 đồng/giải; 

- 05 Giải Nhì: 3.000.000 đồng/giải;  

- 10 Giải Ba: 2.000.000 đồng/giải;  

- 20 Giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải.  

 Thông tin chi tiết về Cuộc thi được đăng tải trên Trang thông tin điện tử về 

phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn. 

  Để tuyên truyền, phổ biến, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và học sinh, sinh viên ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh 

hưởng ứng, tham gia Cuộc thi; Sở GDĐT đề nghị Lãnh đạo các phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ Sở GDĐT; Lãnh đạo các phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố; Thủ 

trưởng các đơn vị giáo dục trực thuộc quan tâm phổ biến, giới thiệu về Cuộc thi và  

động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động và học sinhsinh viên trong cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc 

thi./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Sở Tư pháp (để báo cáo); 

- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 

 

 

 

 

 

http://pbgdpl.moj.gov.vn/
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