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Kính gửi:  - Giám đốc các sở, ngành đoàn thể tỉnh, 

                                          - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Hƣởng ứng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ đƣợc tổ chức vào ngày 23/5/2021; 

đồng thời giúp mọi ngƣời dân phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp 

luật; nâng cao hiểu biết về pháp luật, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của 

cuộc bầu cử và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật. Vừa qua, Bộ Tƣ pháp đã ban hành Kế hoạch số 609/KH-BTP 

ngày 08/3/2021 về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu HĐND”. 

Thời gian thi: 30 ngày (từ 0h00 ngày 01/4/2021 đến 24h00 ngày 

30/4/2021). 

Nội dung thi: Các quy định của 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 phƣơng có liên quan đến bầu cử 

đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân. 

Về hình thức thi, Cuộc thi đƣợc tổ chức theo hình thức trực tuyến tại địa 

chỉ website nhƣ sau: 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 Tƣ pháp, Trang 

thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử Quốc gia; Trang thông tin điện tử phổ biến, 

giáo dục pháp luật; 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. 

Cách thức thi: Ngƣời dự thi truy cập đăng ký dự thi theo hƣớng dẫn và 

thực hiện trả lời 20 câu hỏi (bao gồm 19 câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp, 01 câu dự 

đoán số lƣợng ngƣời dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm) trên máy 

tính và các thiết bị di động có kết nối internet. Trong quá trình diễn ra Cuộc thi, 

mỗi cá nhân đƣợc dự thi tối đa 03 lƣợt thi để có thể cải thiện kết quả, mỗi lƣợt thi 

kéo dài tối đa 20 phút. 

Giải thưởng: Ngƣời đạt giải đƣợc Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Giấy chứng 

nhận kèm theo hiện vật (nếu có) và mức giải thƣởng nhƣ sau: 01 Giải Nhất: 6 

triệu đồng/giải; 05 Giải Nhì: 3 triệu đồng/giải; 10 Giải Ba: 2 triệu đồng/giải; 20 

Giải Khuyến khích: 1 triệu đồng/giải. 

https://baodantoc.vn/vung-cao-bien-gioi-truoc-ngay-bau-cu-1615717261004.htm


Để cuộc thi đƣợc tổ chức thành công, đạt hiệu quả, Sở Tƣ pháp đề nghị 

Thủ trƣởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 

phố đẩy mạnh công tác truyền thông về cuộc thi; đăng tải đƣờng link của cuộc thi 

trên Trang thông tin điện tử của sở, ngành, đoàn thể, địa phƣơng; chỉ đạo, vận 

động, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao 

động, ngƣời dân trên địa bàn, phạm vi quản lý tích cực hƣởng ứng, tham gia cuộc 

thi.  

Trong quá trình thực hiện có gì vƣớng mắc đề nghị liên hệ với Sở Tƣ pháp 

(đơn vị thƣờng trực: Phòng phổ biến giáo dục pháp luật, Điện thoại: 

0220.3833.650). 

  
 

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Vụ PBGDPL -Bộ Tƣ pháp; 

- UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc sở 

   (để tham gia cuộc thi); 

- UBND, Phòng Tƣ pháp các H,TX,TP 

- Lƣu: VT.  

          GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

           Bùi Sỹ Hoàn 
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