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V/v hướng dẫn tổ chức cuộc thi
trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp
luật dành cho học sinh THPT
năm 2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS-THPT; THPT.
Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 3025/KHLT-BTP-BGDĐT, ngày 05/9/2016
giữa Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm
hiểu pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2016.
Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vể việc tổ chức
cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm
2016.
Với mục đích tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà
trường thông qua các hoạt động giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp; tạo sân
chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh; cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, bồi
dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động
học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp
luật vì mục tiêu phát triển toàn diện con người; giảm thiểu vi phạm pháp luật và
các hành vi lệch chuẩn xã hội ở độ tuổi vị thành niên.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp (GDĐT), hướng dẫn các đơn vị tổ
chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông
năm 2016 như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI
1. Đối tượng dự thi: Học sinh trung học phổ thông (THPT).
2. Phạm vi: Cuộc thi được tổ chức tại tất cả các trường THPT trên địa bàn
tỉnh Đồng Tháp.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI
1. Tên gọi cuộc thi: “Luật gia tương lai”.
2. Nội dung thi
Các kiến thức pháp luật được giảng dạy trong nhà trường theo chương trình
THPT, có mở rộng, cập nhật một số kiến thức pháp luật mới phù hợp với sự phát
triển tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh THPT bao gồm:
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- Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, bổn phận của thanh niên, học sinh (theo Luật
thanh niên, Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật
giáo dục, Luật nghĩa vụ quân sự…);
- Các quyền dân sự cơ bản của công dân, lao động chưa thành niên (theo Bộ
luật dân sự, Bộ luật lao động, Luật xử lý vi phạm hành chính);
- Các hành vi bị nghiêm cấm (theo Bộ luật hình sự, Luật thanh niên, Luật hôn
nhân và gia đình, Luật phòng chống ma túy, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật
phòng chống mua bán người, Luật phòng cháy chữa cháy, Luật giao thông đường bộ,
Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, Luật
phòng chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người
(HIV/AIDS), Pháp lệnh phòng chống mại dâm, pháp luật về xử lý vi phạm hành
chính);
- Trách nhiệm pháp lý của lứa tuổi học sinh THPT (tuổi chịu trách nhiệm hình sự,
tuổi chịu trách nhiệm hành chính, trách nhiệm bồi thường thiệt hại);
- Nhận diện một số hành vi vi phạm pháp luật, hậu quả và trách nhiệm pháp lý
đối với một số hành vi thường diễn ra trong nhà trường (gây ô nhiễm môi trường; tai
nạn thương tích, đuối nước; sức khỏe tình dục, sinh sản; phòng, chống tệ nạn xã hội,
bạo lực học đường, trộm cắp, trật tự an toàn xã hội; hành vi trái pháp luật thông qua
mạng xã hội…); quyền, nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình…
3. Hình thức thi
Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi
tính theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến
khó). Một phần thi online/1 thí sinh dự thi kéo dài từ 15 đến 20 phút, thời gian trả
lời mỗi câu hỏi là 30 giây. Số lượng câu hỏi trong một phần thi online từ 30 - 40
câu.
Chi tiết về cách thức tham gia dự thi được thực hiện theo hướng dẫn tại Thể
lệ số 3452/TL-BTC ngày 05/10/2016 của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm
hiểu pháp luật Trung ương.
III. TỔ CHỨC THI VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Mỗi THPT cử 01 đại diện BGH và Bí thư Đoàn trường tham dự Lễ phát
động cuộc thi do Bộ Tư Pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Tỉnh tổ chức (Thời
gian: 7giờ 00 phút, ngày 24/10/2016 tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang
Diêu, Thành phố Cao Lãnh).
Cuộc thi được tổ chức theo 2 cấp: Cấp trường và cấp tỉnh. Tại cấp trường,
mỗi trường lựa chọn 03 học sinh đạt điểm số cao nhất theo thứ tự từ cao xuống
thấp để trao giải và tham gia dự thi cấp tỉnh, thành phố. Cấp tỉnh chọn 25 học sinh
đạt điểm số cao nhất theo thứ tự từ cao xuống thấp để xét trao giải thưởng.
1. Đối với thi cấp trường
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- Thời gian tổ chức thi cấp trường cho học sinh chính thức bắt đầu từ ngày
31/10/2016 đến ngày 27/11/2016, gồm 04 tuần thi liên tiếp (một học sinh được
đăng ký một tài khoản và mỗi tuần một học sinh được dự thi tối đa 02 lần vào bất
kỳ vào thời gian nào trong khung thời gian được tính từ 09h00 ngày Thứ hai đến
17h 00 ngày Chủ nhật của mỗi tuần).
- Địa điểm thi: căn cứ vào điều kiện thực tế tại đơn vị, các đơn vị có thể chủ
động chuẩn bị, hướng dẫn học sinh đăng ký tài khoản dự thi, tổ chức cho học sinh
thi online tập trung tại nhà trường hoặc hướng dẫn cụ thể để học chủ động bố trí
thời gian thích hợp để dự thi trên các thiết bị điện tử khác có kết nối internet (máy
tính bảng, điện thoại).
- Điểm ghi nhận cuối cùng của mỗi tuần là điểm cao nhất của học sinh qua
02 lần thi. Điểm ghi nhận cuối cùng của cuộc thi cấp trường là tổng điểm và thời
gian của học sinh qua 04 tuần (tổng điểm của 04 lần thi cao nhất qua các tuần).
- Sau 04 tuần thi, mỗi trường sẽ chọn ra 03 học sinh có tổng điểm cao nhất để
tham gai cuộc thi cấp Tỉnh. Trường hợp học sinh được lựa chọn tham gia cuộc thi
cấp tỉnh vì lý do khách quan, các trường được quyền lựa chọn các học sinh có kết
quả cao tiếp theo (thứ tự 4, 5, 6,...) để thay thế nhưng cần thông báo và được sự
đồng ý của Ban Tổ chức cuộc thi.
2. Đối với thi Cấp Tỉnh
- Ban Tổ chức cuộc thi sẽ bố trí thời gian để học sinh dự thi cấp Tỉnh từ
01/12/2016 đến 21/12/2016 (thời gian, địa điểm dự thi cụ thể Ban Tổ chức sẽ có
văn bản thông báo đến các đơn vị sau).
- Tại vòng dự thi cấp Tỉnh, học sinh làm bài trên máy vi tính theo đề chung.
3. Cơ cấu giải thưởng
- Đối với cấp trường: Ban Tổ chức cuộc thi cấp Tỉnh trao 03 giải cho học
sinh, bao gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba; Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo
dục Egame (Tập đoàn Egroup) tặng thẻ học online miễn phí. Khuyến khích nhà
trường trao thêm giải khác cho học sinh.
- Đối với cấp tỉnh: Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương trao 25 giải thưởng,
giấy chứng nhận đạt giải cho học sinh đạt giải cấp Tỉnh, bao gồm 01 giải nhất, 03
giải nhì, 06 giải ba, 15 giải khuyến khích.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí tổ chức cuộc thi được sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động của Hội
đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh năm 2016.
Ban Tổ chức cuộc thi hỗ trợ 1.000.000 đồng/ trường để phục vụ cuộc thi cấp
trường và 200.000đồng/học sinh đạt giải cấp trường dự thi cấp tỉnh.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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- Các đơn vị trường xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi cấp trường; Chỉ đạo
giáo viên bộ môn Giáo dục Công dân hướng dẫn học sinh tìm hiểu các nội dung
thi, giáo viên bộ môn Tin học hỗ trợ kỹ thuật cho học sinh tham gia cuộc thi .
- Báo cáo công tác tổ chức cuộc thi hàng tuần về Ban Tổ chức cuộc thi cấp
Tỉnh vào các ngày Thứ 2 trong 04 tuần học sinh tham gia cuộc thi (các đơn vị
trường báo cáo qua email về Sở GDĐT (Phòng Chính trị, tư tưởng, email:
phongcttt.sodongthap@moet.edu.vn), Sở Tư pháp (Phòng Phổ biến giáo dục pháp
luật, email: pbgdpl.stpdt@gmail.com ).
- Trong quá trình triển khai tổ chức cuộc thi nếu gặp khó khăn, vướng mắc,
đề nghị các đơn vị liên hệ: Tổng đài hỗ trợ kỹ thuật Ban Tổ chức Trung ương
(1900636444 hoặc 1967.345.456), Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GDĐT (bà Bùi
Thị Cúc, điện thoại: 0673.875.675, 094 8941789; hoặc Phòng Phòng Phổ biến giáo
dục pháp luật, Sở Tư pháp (bà Lại Thị Ánh Nguyệt, điện thoại: 0673856642;
0918667716) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
- Vụ CTHSV (b/c) ;
- Vụ PBGDPL (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tư pháp (phối hợp);
- Giám đốc, các PGĐ;
- Trưởng các phòng CMNV (p/h);
- Lưu: VT, CTTT, C, 05 b.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở Giáo dục
và Đào tạo
Email:
sgddt@dongthap.g
ov.vn
Cơ quan: UBND
tỉnh Đồng Tháp
Thời gian
ký:18.10.2016

Huỳnh Thanh Hùng
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