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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến 

cho thanh niên năm 2022” trên địa bàn tỉnh Bình Định  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 24/TTr-STP ngày 

11/3/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm 

hiểu pháp luật trực tuyến cho thanh niên năm 2022” trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ 

chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Tự Công Hoàng 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến  

cho thanh niên năm 2022” trên địa bàn tỉnh Bình Định  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 865/QĐ-UBND  

ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh) 
 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phổ biến, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, nhận thức, ý thức chấp hành pháp 

luật cho học sinh, sinh viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Bình Định. Nâng cao nhận 

thức xã hội về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của pháp luật trong đời sống xã 

hội hiện nay. Động viên, khuyến khích học sinh, sinh viên, thanh niên trên địa bàn 

tỉnh hưởng ứng, tham gia, thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân đối với hoạt động liên 

quan đến pháp luật.  

- Đẩy mạnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục 

pháp luật. 

2. Yêu cầu    

- Nội dung thi bảo đảm tính phổ thông, thiết thực, phù hợp với trình độ hiểu 

biết pháp luật của đối tượng học sinh, sinh viên, thanh niên; bám sát theo định hướng 

thông tin, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước. 

- Phần mềm Cuộc thi hoạt động ổn định, hiệu quả, bảo đảm tối đa an toàn, an 

ninh thông tin. 

II. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN 

1. Tên gọi: Cuộc thi “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN CHO 

THANH NIÊN NĂM 2022”. 

2. Đối tượng: Học sinh, sinh viên, thanh niên (trong độ tuổi: Sinh từ năm 1987 

đến năm 2008) hiện đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Định 

(trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc và những bộ phận trực tiếp tham 

gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi). 

3. Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Người dự 

thi tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên thiết bị điện tử có kết nối 

mạng Internet bằng việc đăng nhập vào Cuộc thi tại địa chỉ: 



 

 

https://thpltructuyen.binhdinh.gov.vn hoặc truy cập Chuyên mục TÌM HIỂU PHÁP 

LUẬT TRỰC TUYẾN CHO THANH NIÊN NĂM 2022 trên: 

- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh Bình Định tại địa chỉ: 

https://binhdinh.gov.vn. 

- Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Bình Định tại 

địa chỉ: https://pbgdpl.binhdinh.gov.vn. 

- Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp Bình Định tại địa chỉ: 

https://stp.binhdinh.gov.vn.  

Hoặc trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương có 

tạo liên kết Cuộc thi. 

4. Thời gian tham gia dự thi 

Thời gian tham gia dự thi dự kiến trong 15 ngày, được quy định và hướng dẫn 

chi tiết trong Thể lệ Cuộc thi. 

III. KHEN THƯỞNG 

1. Cơ cấu giải thưởng 

- Tổng kết Cuộc thi, Ban Tổ chức cấp Giấy chứng nhận và trao 01 giải nhất, 02 

giải nhì, 05 giải ba, 10 giải khuyến khích và các giải phụ theo Thể lệ Cuộc thi. 

- Giá trị giải thưởng và các vấn đề liên quan được thực hiện theo quy định tại 

Thể lệ Cuộc thi. Ngoài ra, căn cứ vào kết quả cuộc thi và nguồn kinh phí vận động từ 

xã hội hóa, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ xem xét, quyết định tăng cơ cấu giải thưởng, 

mức giải thưởng, quà tặng của Cuộc thi. 

2. Khen thưởng 

Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi phối hợp Sở Nội vụ 

(Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh) tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng 

khen cho 01 cá nhân đạt giải nhất Cuộc thi; 01 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ 

chức, tham gia Cuộc thi. 

IV. KINH PHÍ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN KẾ 

HOẠCH 

Kinh phí tổ chức Cuộc thi được sử dụng trong nguồn kinh phí đã được UBND 

tỉnh giao dự toán năm 2022 cho Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tại Quyết định số 4950/QĐ-UBND ngày 13/12 

/2021 của UBND tỉnh. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tổ chức Cuộc thi  

https://thpltructuyenchothanhnien.binhdinh.gov.vn/
https://binhdinh.gov.vn/
https://pbgdpl.binhdinh.gov.vn/
https://stp.binhdinh.gov.vn/


 

 

a) Thành phần Ban Tổ chức Cuộc thi  

Ban Tổ chức Cuộc thi được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập với thành 

phần gồm: 

- Trưởng ban Ban Tổ chức Cuộc thi là Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi là Giám đốc Sở Tư pháp. 

- Các thành viên gồm đại diện lãnh đạo: Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Sở 

Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính. 

Mời đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tham gia 

làm thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi. 

b) Trách nhiệm Ban Tổ chức Cuộc thi  

Ban hành Thể lệ Cuộc thi; ban hành, hướng dẫn bộ câu hỏi, đáp án, định hướng 

nội dung câu hỏi và các tài liệu liên quan đến tổ chức Cuộc thi; thực hiện các quy định 

trong Thể lệ Cuộc thi. 

2. Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ 

chức Cuộc thi. 

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh quyết định 

thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi, Tổ Thư ký giúp việc. 

- Tham mưu Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ; xây dựng, ban hành các 

văn bản hướng dẫn tổ chức Cuộc thi; xây dựng bộ câu hỏi - đáp án, định hướng nội 

dung câu hỏi để phục vụ cho Cuộc thi…; thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền 

về Cuộc thi. 

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi. 

- Phối hợp với Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho cá 

nhân đạt giải nhất Cuộc thi và tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tổ chức, 

tham gia Cuộc thi. 

3. Văn phòng UBND tỉnh 

- Phối hợp với Sở Tư pháp trong tổ chức các hoạt động của Cuộc thi; tạo liên 

kết Cuộc thi trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. 

- Cử lãnh đạo, công chức tham gia Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Cuộc thi theo đề 

nghị của Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Cử lãnh đạo, công chức tham gia Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Cuộc thi theo đề 

nghị của Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi. 



 

 

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan hướng dẫn các hoạt 

động truyền thông, tuyên truyền về Cuộc thi. 

5. Sở Tài chính 

- Cử lãnh đạo, công chức tham gia Ban Tổ chức Cuộc thi; Tổ Thư ký giúp việc 

Cuộc thi. 

- Thẩm định kinh phí tổ chức Cuộc thi do Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực 

Ban Tổ chức Cuộc thi dự toán, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt thực hiện. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và xã hội 

- Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị 

thuộc đối tượng dự thi tham gia Cuộc thi. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn tỉnh triển khai 

cho học sinh, sinh viên tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi. 

7. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh 

- Cử cán bộ lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức Cuộc thi. 

- Tổ chức, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động tại đơn vị thuộc đối tượng dự thi tham gia Cuộc thi; phát động, chỉ đạo các cơ 

sở đoàn trực thuộc vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc 

thi. 

8. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định: Thực hiện 

đưa tin, tuyên truyền về Cuộc thi trên Đài Phát thanh và truyền hình Bình Định, Báo 

Bình Định. 

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Căn cứ Kế hoạch này và Thể lệ Cuộc thi thực hiện phát động đến cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thuộc đối tượng dự thi tích cực 

hưởng ứng, tham gia Cuộc thi. 

- Chỉ đạo, thực hiện tuyên truyền, phát động rộng rãi về Cuộc thi trên hệ thống 

truyền thanh cơ sở, chú trọng tăng cường tuyên truyền, phát động trong lực lượng 

thanh niên là lao động tự do. 

Giao Giám đốc Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, 

kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; kịp thời tổng hợp báo cáo những vấn đề vướng 

mắc, khó khăn cho UBND tỉnh để xem xét, quyết định./. 
  


