UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 353 /STP-PBGDPL

Hải Phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hưởng ứng Cuộc thi
“Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội
và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố;
- Pháp chế sở, ngành;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Phòng Tư pháp quận, huyện.
Thực hiện Kế hoạch số 609/KH-BTP ngày 08/3/2021 và Công văn số
655/BTC ngày 11/3/2021 của Bộ Tư pháp về việc phát động tổ chức Cuộc thi
“Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
(sau đây gọi tắt là Cuộc thi); Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 09/02/2021 thông
tin, tuyên truyền và vận động Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Hải Phòng;
Nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao hiểu biết pháp luật về ý nghĩa, tầm
quan trọng và hướng tới thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Sở Tư pháp kính đề
nghị các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, Ủy ban
nhân dân các quận, huyện quan tâm chỉ đạo, phát động hưởng ứng Cuộc thi của
Bộ Tư pháp tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản
lý và Nhân dân trên địa bàn.
Tên gọi Cuộc thi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại
biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.
Đối tượng dự thi: Là công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.
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 phương có liên quan đến bầu cử đại
biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân.
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Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ
website http://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 Tư pháp, Trang thông tin điện tử
của Hội đồng bầu cử Quốc gia; Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp
luật tại địa chỉ pbgdpl.haiphong.gov.vn; 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.
Thời gian thi: Cuộc thi diễn ra trong vòng 30 ngày (từ 0h00 ngày 01/4/2021
đến 24h00 ngày 30/4/2021).
Cách thức thi:
- Người dự thi truy cập đăng ký dự thi theo hướng dẫn và thực hiện trả lời 20
câu hỏi (bao gồm 19 câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp, 01 câu dự đoán số lượng người
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 được dự thi tối đa 03 lượt
thi để có thể cải thiện kết quả, mỗi lượt thi kéo dài tối đa 20 phút.
Giải thưởng Cuộc thi:
Người đạt giải được Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Giấy chứng nhận kèm theo
hiện vật (nếu có) và mức giải thưởng như sau:
+ 01 Giải Nhất: 6.000.000 đồng/giải (Sáu triệu đồng/giải);
+ 05 Giải Nhì: 3.000.000 đồng/giải (Ba triệu đồng/giải);
+ 10 Giải Ba: 2.000.000 đồng/giải (Hai triệu đồng/giải);
+ 20 Giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải (Một triệu đồng/giải).
Đề nghị các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, Ủy
ban nhân dân quận, huyện quan tâm triển khai và tổng hợp kết quả thực hiện bằng
văn bản (lồng ghép trong báo cáo về công tác phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ
sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021), gửi về Sở Tư pháp Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố
trước ngày 20/11/2021 để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân thành
phố.
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Trong quá trình tham gia Cuộc thi nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các
sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân
các quận, huyện phản ánh về Ban Tổ chức Cuộc thi - đồng chí Hoàng Mạnh
An, số điện thoại: 024.62739468 để kịp thời tháo gỡ.
(Xin gửi kèm theo công văn này Kế hoạch số 609/KH-BTP của Bộ Tư pháp,
Công văn số 655/BTC và Thể lệ số 610/TL-BTC của Ban Tổ chức Cuộc thi)./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Bộ Tư pháp;
- UBND TP;
- Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, P.PBGDPL.

Bùi Văn Vi
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