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THÔNG BÁO
V/v tham gia hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến

 đợt 2 năm 2022 

Kính thưa các đồng chí cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân!

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần đổi mới, đa 
dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp kiến thức về một 
số lĩnh vực pháp luật thiết thực với cuộc sống của người dân, khuyến khích, phát 
huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao ý thức 
tuân thủ chấp hành và bảo vệ pháp luật của các tầng lớp nhân dân, giảm thiểu 
các hành vi vi phạm pháp luật và hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCNVN 
(9/11/ 2022).

Ủy ban nhân dân xã thông báo tới các đồng chí cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân tích cực tham gia hưởng 
ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến đợt 2, năm 2022 . Thời gian, nội 
dung, hình thức cuộc thi cụ thể như sau: 

1.Thời gian thi: 
Bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 10/9/2022 đến 24 giờ 00 phút ngày 

10/10/2022
2. Nội dung thi:
Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
3. Hình thức thi:
Thí sinh tham gia đăng kí dự thi trực tiếp tại địa chỉ Website: https:// 

timhieuphapluat.haiduong.gov.vn hoặc truy cập chuyên mục Cuộc thi trực tuyến 
trên trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Hải Dương https:// 
pbgdpl.haiduong.gov.vn hoặc trang thông tin điện tử của Sở tư pháp https:// 
sotuphap.haiduong.gov.vn

4. Cách thức thi:
Người dự thi truy cập, đăng kí theo hướng dẫn và thực hiện trả lời 21 câu 

hỏi (bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp, 01 câu hỏi dự đoán có bao nhiêu 
người trả lời đúng tất cả các câu hỏi trên) trên máy tính và các thiết bị di động có 



kết nối internet. Trong quá trình diễn ra cuộc thi, mỗi cá nhân được dự thi 03 
lượt để cải thiện kết quả và mỗi lượt thi kéo dài tối đa 20 phút.

5. Giải thưởng cuộc thi:
Người đạt giải được ban tổ chức cuộc thi cấp giấy chứng nhận và mức 

giải thưởng như sau: 01 giải nhất: 3 triệu đồng; 02 giải nhì: mỗi giải 2 triệu 
đồng; 03 giải ba: mỗi giải 1 triệu đồng; 10 giải khuyến khích: mỗi giải 500 ngàn 
đồng.

Ngoài ra, Ban tổ chức cuộc thi còn xét , trao giải thưởng cho các cơ quan, 
đơn vị, địa phương có hình thức tổ chức tốt việc tuyên truyền cho cuộc thi hiệu 
quả, có nhiều cá nhân đạt giải cao gồm: 01 giải nhất: 5 triệu đồng; 01 giải nhì: 3 
triệu đồng; 02 giải ba: mỗi giải 2 triệu đồng

Để cuộc thi được tổ chức thành công, đạt hiệu quả, ủy ban nhân dân xã đề 
nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể vận động, khuyến khích, tạo điều kiện để 
cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân 
tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
PHÓ CHỦ TỊCH

 Vũ Hồng Hưng
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