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THỂ LỆ 

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho thanh niên năm 2022” 

 trên địa bàn tỉnh Bình Định 

 

Thực hiện Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 18/3/2022  của UBND tỉnh 

Bình 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; Quyết định số 1196/QĐ-UBND 

ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp 

việc cho Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho thanh niên năm 

2022” trên địa bàn tỉnh, Ban Tổ chức ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

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.  

Các 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 không được tham gia dự thi. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN DỰ THI 

1. Nội dung thi  

Bài thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm về một số quy định pháp luật có liên quan 

đến đối tượng thanh niên như: Pháp luật về thanh niên, hôn nhân và  gia đình, an 

toàn giao thông, dân sự, hình sự, lao động, việc làm… và 01 câu hỏi dự đoán về số 

người tham gia dự thi. 

2. Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến trên máy 

tính hoặc các thiết bị di động có kết nối Internet.  

3. Thời gian tham gia dự thi 

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 15 ngày (bắt đầu từ 0h00’ ngày 25/5/2022 đến 

24h00’ ngày 08/6/2022).  

III. CÁCH THỨC DỰ THI  

1. Đăng ký dự thi 

- Thí sinh tham gia đăng ký thi trực tiếp tại địa chỉ website 

https://thpltructuyen.binhdinh.gov.vn hoặc truy cập Chuyên mục THI 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. 

https://thpltructuyenchothanhnien.binhdinh.gov.vn/
https://binhdinh.gov.vn/
https://binhdinh.gov.vn/
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Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật 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. 

- Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác 

các thông tin bắt buộc theo yêu cầu của Ban Tổ chức tại website chính thức của 

Cuộc thi. Mỗi người dự thi chỉ được đăng ký, sử dụng duy nhất 01 tài khoản dự thi 

bằng tiếng Việt có dấu, bảo đảm thông tin chính xác theo Căn cước công dân hoặc 

Mã số định danh cá nhân đối với các thông tin cụ thể sau:  

+ Họ, chữ đệm và tên; 

+ Giới tính;  

+ Ngày, tháng, năm sinh; 

+ Số CCCD/ Mã số định danh cá nhân; 

+ Quốc tịch; 

+ Email; 

+ Địa chỉ thường trú  

+ Đơn vị sinh hoạt Đoàn hoặc học tại Trường; 

+ Điện thoại liên hệ (nếu có). 

- Thông tin do người dự thi đăng ký là một trong những căn cứ để Ban Tổ 

chức Cuộc thi xét trao giải. Trong quá trình diễn ra Cuộc thi, mọi thay đổi về thông 

tin đã đăng ký của người dự thi cần được thông báo kịp thời cho Ban Tổ chức theo 

số điện thoại liên hệ tại Thể lệ này.  

2. Cách thức thi 

- Người dự thi truy cập, đăng ký dự thi và thực hiện bài thi trực tiếp trên máy 

tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet. 

- Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 lượt thi kéo dài 30 phút. 

- Thời gian dự thi được tính từ lúc thí sinh bấm nút “BẮT ĐẦU” cho đến khi 

bấm nút “NỘP BÀI” để kết thúc bài dự thi. 

- Hết thời gian quy định, nếu thí sinh chưa bấm nút “NỘP BÀI” thì hệ thống 

tự động kết thúc bài thi của thí sinh và số điểm của lượt thi được tính theo số câu hỏi 

mà thí sinh đã trả lời đúng và thời gian dự thi là 30 phút.  

- Trong quá trình thi, trường hợp do lỗi kỹ thuật thí sinh chưa hoàn thành bài 

thi, thí sinh được đăng ký lại để tham gia thi. 

3. Cách thức tính điểm 

- Phần mềm sẽ chấm điểm tự động. Mỗi câu trả lời đúng được 01 điểm, không 

trả lời hoặc trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm tối đa của bài thi là 30 điểm. 

https://pbgdpl.binhdinh.gov.vn/
https://stp.binhdinh.gov.vn/
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- Kết quả thi của người dự thi được hiển thị ngay sau khi người dự thi bấm nút 

“NỘP BÀI” gồm tổng điểm và thời gian trả lời. 

4. Cách thức xếp hạng, xét giải 

- Việc xếp hạng bài thi sẽ dựa trên tổng số điểm cao nhất.  

- Trường hợp bài thi có cùng số điểm thì sẽ xét tiếp đến tiêu chí thời gian 

hoàn thành nhanh hơn. 

- Trường hợp bài thi có tổng số điểm bằng nhau và cùng thời gian hoàn thành 

thì tiếp tục xét đến câu hỏi dự đoán số người tham gia dự thi. Bài thi nào có câu trả 

lời dự đoán số người gần đúng với số người tham gia dự thi thì sẽ được xếp hạng 

cao hơn. 

Dựa trên bảng xếp hạng, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ chọn lựa người đạt giải. 

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ xét giải Cuộc thi và quyết định những vấn đề phát sinh 

trong quá trình đánh giá, xét giải Cuộc thi. 

IV. GIẢI THƯỞNG, KHEN THƯỞNG CUỘC THI 

1. Thời gian trao giải (dự kiến): Tháng 7/2022 

2. Người đạt giải được Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Giấy chứng nhận, biểu 

trưng Cuộc thi, hoa và mức giải thưởng như sau: 

- 01 giải nhất:   5.000.000 đồng; 

- 02 giải nhì:     3.000.000 đồng; 

- 05 giải ba:      2.000.000 đồng; 

- 10 giải khuyến khích: 1.000.000 đồng. 

- Giải phụ: 

+ Giải dành cho thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia Cuộc thi có kết quả bài thi 

tốt nhất (Xét trong các thí sinh cùng ngày, tháng, năm sinh trừ các thí sinh đã đạt 

giải chính thức): 500.000 đồng. 

+ Giải dành cho thí sinh là người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm 

việc trên địa bàn tỉnh tham gia Cuộc thi có kết quả bài thi tốt nhất (nếu có): 

500.000 đồng. 

Ngoài ra, căn cứ vào kết quả Cuộc thi và nguồn kinh phí thu hút 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. 

V. KHÔNG CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU 

NẠI VỀ CUỘC THI 

1. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ chủ động loại bỏ và không công nhận kết quả 

thi đối với người dự thi trong các trường hợp sau đây: 

- Sử dụng thông tin không đúng hoặc không thật để đăng ký dự thi; 

- Sử dụng thông tin của người khác để dự thi; 
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- Bài thi không hợp lệ (Bài thi không hợp lệ là bài thi mà thí sinh đăng ký tài 

khoản không đúng với nội dung thông tin cá nhân hoặc sử dụng các hình thức can 

thiệp trái phép với hệ thống phần mềm trong quá trình dự thi). 

Sau khi kết thúc thời gian dự thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ xác minh thông 

tin đối với thí sinh tham gia và sẽ không công nhận kết quả dự thi đối với các 

trường hợp đủ điểm đạt giải nhưng không xác định được người tham gia.  

2. Trường hợp có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, người khiếu nại (hoặc 

người đại diện) gửi văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ 

xem xét, giải quyết khiếu nại trước khi tiến hành trao giải thưởng. Quyết định giải 

quyết khiếu nại của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi 

hành. 

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

1. Tra cứu, tìm hiểu thông tin, thể lệ, hướng dẫn, giải đáp, cập nhật hoạt 

động của Cuộc thi 

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

chỉ: https://pbgdpl.binhdinh.gov.vn. 

2. Hướng dẫn đăng ký, cách thức tham gia Cuộc thi và hỗ trợ về kỹ thuật 

- Thường trực Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi: 02563.826.500 - 

0706.130.789 (Đ/c Hiền). Email: hiennn@stp.binhdinh.gov.vn 

- Bộ phận kỹ thuật: 0985.013.597 (Đ/c Tùng). 

3. Thường trực Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi 

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp 

tỉnh Bình Định, 119 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, điện thoại: 

02563.826.500 

 Trên đây là Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho thanh niên 

năm 2022” trên địa bàn tỉnh Bình Định, trong quá trình tổ chức, nếu có vướng mắc 

đề nghị liên hệ Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi để giải đáp, hỗ trợ./. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ Tư pháp; 

- UBND tỉnh (để b/c); 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy; 
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng 
trên địa bàn tỉnh; 
- UBND, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT. K11. 

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI  

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Lê Văn Toàn 

 

https://pbgdpl.binhdinh.gov.vn/
mailto:hiennn@stp.binhdinh.gov.vn
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