
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022

Thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng 
xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 của UBND huyện Phú Ninh. 
Nhằm Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và phổ biến kiến thức pháp luật 
cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện 
trong tình hình dịch bệnh Covid-19; UBND huyện Phú Ninh ban hành Kế hoạch tổ 
chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật thông qua các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú nhằm thu hút 
được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên 
và Nhân dân tham gia. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 
Tạo thêm kênh thông tin để mọi người dân tiếp cận với các chính sách pháp luật; 
từ đó nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt là các văn bản pháp 
luật có liên quan mật thiết đến đời sống xã hội.

2. Yêu cầu
- Cuộc thi được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả, huy 

động được sự tham gia đông đảo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động, hội viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa 
bàn. 

- Nội dung câu hỏi thi phải thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, phù hợp 
với tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện, đảm bảo phổ biến các quy định 
của pháp luật đến cán bộ và Nhân dân. 

- Ban Tổ chức cuộc thi, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị 
trấn, trường học cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, đảm bảo thu hút 
đông đảo cán bộ và Nhân dân tham gia.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, THỜI GIAN TỔ CHỨC
1. Đối tượng 
1.1 Đối tượng tham gia dự thi: 



Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
trong các cơ quan, đơn vị, trường học, địa phương, hội, đoàn thể; hội viên, đoàn 
viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân đang sinh sống, làm việc và học 
tập trên địa huyện Phú Ninh. 

1.2. Đối tượng không được tham gia dự thi: 
Thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ 

thống phần mềm thi trực tuyến. 
2. Thời gian 
- Từ ngày 18/5/2022 đến ngày 30/5/2022
+ Xây dựng kế hoạch, thể lệ thi.
+ Thành lập Ban tổ chức, Ban ra đề, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng 

thành viên Ban tổ chức, Ban ra đề và phụ trách chấm chọn kết quả cuộc thi.
+ Xây dựng và thiết kế phần mềm cuộc thi.
+ Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm (gồm câu hỏi và đáp án).
- Từ ngày 28/5/2022 đến ngày 08/6/2022
+ Triển khai kế hoạch, đăng tải thông tin, tuyên truyển, phổ biến thể lệ cuộc 

thi và phát động cuộc thi đến cán bộ, công chức, người lao động, học sinh, sinh 
viên và Nhân dân trên địa bàn huyện.

+ Các phòng, ban, cơ quan đơn vị phát động cán bộ, công chức, người lao 
động, học sinh, sinh viên và Nhân dân tham gia cuộc thi.

- Từ ngày 09/6/2022 đến ngày 09/7/2022: Tiến hành tổ chức cuộc thi.
- Tổng kết, khen thưởng: Ban tổ chức sẽ thông báo cụ thể thời gian tổng kết 

trao thưởng sau khi kết thúc cuộc thi.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ GIẢI THƯỞNG 
1. Nội dung cuộc thi 
Tập trung tìm hiểu các quy định pháp luật hiện hành có liên quan mật thiết 

đến đời sống của người dân trên địa bàn huyện như:
 - Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.
 - Luật Trẻ em năm 2016.
- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007.
- Nghị định số: 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 
phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, 
chống bạo lực gia đình.

- Luật Hộ tịch 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch.
- Nghị định số: 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về 

cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
2. Hình thức thi 
Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên Cổng 

thông tin điện tử của huyện Phú Ninh. 



Người dự thi truy cập vào banner “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến” 
trên Cổng thông tin điện tử huyện Phú Ninh, địa chỉ: 
http://phuninh.quangnam.gov.vn hoặc vào địa chỉ Website của Phòng Tư pháp 
huyện Phú Ninh địa chỉ: http://tuphapphuninh.gov.vn để tham gia trả lời các câu 
hỏi do Ban Tổ chức đưa ra. 

 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, gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi phụ (dự đoán số người tham gia 
đợt thi). Chi tiết cách thức tham gia cuộc thi thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ 
cuộc thi do Ban tổ chức công bố. 

3. Cơ cấu giải thưởng
Cơ cấu giải thưởng và giá trị từng giải thưởng được thực hiện theo quy định 

tại Thể lệ cuộc thi.
IV. KINH PHÍ 
Kinh phí triển khai các hoạt động của kế hoạch này được thực hiện theo 

Quyết định số 8489/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND huyện Phú Ninh về 
việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước 
và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 và các nguồn kinh phí hợp 
pháp khác (nếu có). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Phòng Tư pháp huyện
 - Tham mưu thành lập Ban Tổ chức cuộc thi và Tổ giúp việc. 
- Dự thảo Thể lệ cuộc thi và Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung cuộc 

thi.
 - Tham mưu Ban Tổ chức cuộc thi tổ chức họp để góp ý Thể lệ cuộc thi và 

phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Tổ chức. 
- Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan xây dựng, hoàn thiện bộ câu hỏi và 

đáp án cuộc thi trên cơ sở nội dung qui định tại mục 1, phần III, Kế hoạch này. 
- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai tổ chức cuộc thi đúng kế hoạch và tham 

mưu tổng kết cuộc thi. 
- Tổng hợp kinh phí tổ chức cuộc thi, tham mưu, đề xuất UBND huyện bố trí 

kinh phí tổ chức thực hiện.
 2. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện
 - Chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị có liên quan thiết kế banner tuyên truyền 

cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của huyện; đảm 
bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tổ chức Cuộc thi thông suốt, an toàn và các vấn đề 
khác liên quan đến kỹ thuật công nghệ thông tin tổ chức cuộc thi. 

- Tuyên truyền rộng rãi nội dung Kế hoạch này trên Cổng Thông tin điện tử 
của huyện.



3. Trung tâm VHTT-TTTH huyện
 Phối hợp Phòng Tư pháp mở chuyên mục “cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực 

tuyến” trên hệ thống truyền thanh-truyền hình huyện; tuyên truyền rộng rãi nội 
dung Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội 
viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân đang sinh sống, làm 
việc và học tập trên địa bàn huyện biết và tham gia cuộc thi.

4. Phòng Nội vụ huyện
Phối hợp với Phòng Tư pháp trong việc chuẩn bị trao thưởng cho tập thể, cá 

nhân đoạt giải. 
5. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Trên cơ sở dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi (do Phòng Tư pháp tổng hợp đề 

xuất), tham mưu UBND huyện bố trí nguồn thực hiện; đồng thời hướng dẫn các 
thủ tục thanh quyết toán theo đúng qui định. 

6. Các cơ quan, ban, ngành của huyện
Tổ chức tuyên truyền và vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong cơ quan, đơn vị tham gia cuộc thi. 
7. Phòng Giáo dục - Đào tạo, các trường THPT, THCS trên địa bàn 

huyện
Tổ chức tuyên truyền và vận động giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường 

và phụ huynh cùng tham gia cuộc thi. 
8. UBND các xã, thị trấn
Xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên 

chức, hội, đoàn thể, trường học, thôn, khối phố và Nhân dân trên địa bàn được biết 
và thành lập các Đoàn tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến. 

9. Đề nghị UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội 
LH Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Huyện đoàn 

Phối hợp tuyên truyền nội dung Kế hoạch này đến các Hội viên, đoàn viên 
được biết và vận động tham gia tìm hiểu pháp luật trực tuyến. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 
2021 của UBND huyện Phú Ninh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển 
khai thực hiện. 

Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- Phòng Văn bản&Tuyên truyền Sở Tư pháp;
- TTHU;
- TTHĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện;
- UBND xã, thị trấn;
- CPVP, CVNC-
- Lưu: VT, TP.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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