
UBND HUYỆN VĨNH CỬU 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:  859/PGDĐT-NG 
 

V/v phát động tham gia Cuộc thi trực 

tuyến “Tìm hiểu pháp luật  

năm 2022”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Vĩnh Cửu, ngày  22    tháng 7  năm 2022 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS. 
 

Thực hiện văn bản số 2675/SGDĐT-TTr ngày 15/7/2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật  

năm 2022”; Văn bản số 5245/UBND-NC ngày 21/7/2022 của UBND huyện 

Vĩnh Cửu về việc  phát động tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật  

năm 2022”; 

Để đạt hiệu quả cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật  năm 2022” 

Phòng GD&ĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện một số nội 

dung sau: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông về ý nghĩa, mục đích 

của cuộc thi đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tại đơn vị 

trường học bằng nhiều hình thức khác nhau: Trong các cuộc họp hội đồng 

trường, họp chuyên môn, chào cờ, qua tin nhắn SMS, Zalo, fanpage, trên các 

trang thông tin điện tử của nhà trường nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng và được 

đông đảo mọi người tham gia. 

- Vận động và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, giáo viên, nhân viên, 

người lao động, học sinh tham dự cuộc thi như sau: 

- Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động: mỗi đợt thi vận 

động tối thiểu 80% cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động thuộc đơn vị 

tham gia cuộc thi. 

- Quán triệt, triển khai, phổ biến Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 

16/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm 

hiểu pháp luật năm 2022” tới đối tượng dự thi thuộc đơn vị mình quản lý.(Đính 

kèm). 

- Trước và trong mỗi đợt thi, Hiệu trưởng các trường chỉ đạo giáo viên 

dạy môn Giáo dục công dân, Bí thư Đoàn, Giáo viên chủ nhiệm làm nòng cốt 

nghiên cứu kỹ bộ câu hỏi và đáp án được đăng trên website cuộc thi để định 

hướng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nghiên cứu, học tập kỹ các bộ 

câu hỏi; từ đó giáo viên, nhân viên, học sinh có được những kiến thức cơ bản về 

nội dung cuộc thi trước khi vào làm bài trắc nghiệm trực tuyến. 

- Đối với những cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nắm vững nội 

dung thi sẽ tổ chức thi trước (Tránh trường hợp các đối tượng dự thi tham gia 

thi khi chưa nắm vững nội dung). 
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- Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh có các 

thiết bị cá nhân kết nối Intenet thì có thể sắp xếp làm bài ở nhà, không nhất thiết 

phải đến trường. 

-  Đối với các trường gặp khó khăn về phòng máy tính, các trường tìm các 

giải pháp để đối tượng dự thi sử dụng các thiết bị cá nhân có kết nối internet để 

tham dự cuộc thi. 

Lưu ý:  

- Thời gian thi: từ ngày 11 tháng 7 năm 2022 đến hết ngày 02 tháng 10 

năm 2022, được tổ chức thành 03 đợt thi gồm 12 tuần thi. 

+ Đợt 1: Từ 11/7/2022 đến  hết ngày 07/8/2022 

+ Đợt 2: Từ 08/8/2022 đến hết ngày 04/9/2022 

+ Đợt 3: Từ 05/9/2022 đến hết ngày 02/10/2022 

- Thể lệ, câu hỏi và tài liệu tham khảo và các nội dung liên quan cuộ thi, 

các đơn vị truy cập đỉa chỉ http://timhieuphapluat.dongnai..gov.vn  

- Hiệu trưởng các trường có biện pháp theo dõi đối tượng dự thi thuộc đơn 

vị đã tham gia dự thi, số lượt dự thi để có giải pháp đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, 

giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia, không để tình trạng gần hết các đợt thi, 

các đơn vị không đạt tỷ lệ đối tượng dự thi theo yêu cầu. 

- Báo cáo số lượng CBGVNV, học sinh tham gia cuộc thi về phòng 

GD&ĐT (qua bộ phận ngoài giờ) trước 02/10/2022 để theo dõi báo cáo. 

Trên đây là các nội dung liên quan đến việc phát động Cuộc thi trực tuyến 

“Tìm hiểu pháp luật năm 2022”, Phòng GD&ĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc 

quán triệt, triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện; 

- Phòng Tư pháp; 

- Trưởng, các PTP P.GD&ĐT; 

- CBCC Phòng GD&ĐT (tham gia); 

- Lưu: VT, NG. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Gắt 
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