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Căn cứ Kế hoạch số 03-KH/TĐTN-BTG, ngày 21/10/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn “về Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(09/11) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022”; 

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 

2022 của Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế 

hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến Tổ chức hội thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp 

luật” Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2022, nội dung cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, ĐVTN trong 

Khối. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách 

mạng và hình thành nếp sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong cán 

bộ, đoàn viên thanh niên. 

- Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát động ĐVTN hưởng ứng Ngày 

Pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến 

căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến 

pháp và pháp luật. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, đa dạng các hình 

thức trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Việc tổ chức hội thi phải nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; kết hợp chặt chẽ 

giữa tuyên truyền phổ biến với giáo dục kiến thức cho đoàn viên thanh niên. 

II. NỘI DUNG THI 

Tìm hiểu kiến thức pháp luật cụ thể như: Luật Thanh niên 2020; Luật Trẻ 

em 2016; Luật Phòng, chống ma túy 2021; Luật Phòng, chống tác hại rượu bia 

2019; Luật An ninh mạng 2018; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2007; Luật 

Tiếp cận thông tin 2016; Luật Bình đẳng giới 2006; Bộ Luật Dân sự 2015, Bộ 

Luật Hình sự 2015; Luật Lao động 2019; Luật Hôn nhân và gia đình 2014, Luật 

Cán bộ công chức, viên chức 2019. 
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 III. TÊN GỌI, ĐỐI TƢỢNG, SỐ LƢỢNG, THỜI GIAN, HÌNH 

THỨC TỔ CHỨC 

 1. Tên gọi: Tổ chức hội thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” năm 2022. 

2. Số lƣợng: Phân bổ số lượng cụ thể như sau: 

- Đoàn trường THPT, Đoàn Trung tâm GDTX-HNDN TP. Trà Vinh: Mỗi 

đơn vị ít nhất đạt 70% thí sinh dự thi. 

- Đoàn Trường Cao đẳng nghề và Đoàn Trường Cao đẳng Y tế: Mỗi đơn 

vị ít nhất đạt 80% thí sinh dự thi. 

- Đoàn cơ sở: Mỗi đơn vị ít nhất 90% thí sinh. 

- Chi đoàn cơ sở: Đạt 100% thí sinh dự thi.   

3. Đối tƣợng:  

  Cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên (gọi chung là 

đoàn viên thanh niên) đang sinh hoạt, học tập tại các đơn vị trực thuộc Đoàn 

khối. 

4. T ời gian t      : Thời gian thi dự kiến từ ngày 09/11/2022 - 

15/11/2022.  

5. Hìn  t    

  - Thí sinh đăng ký tài khoản tại địa chỉ: https://timhieuphapluat.doankhoitravinh.vn 

vào lúc 08h00’, ngày 08/11/2022 các thí sinh sẽ thực hiện đăng ký tài khoản 

tham gia cuộc thi, điền đầy đủ thông tin yêu cầu của Ban Tổ chức, lưu ý đảm 

bảo yêu cầu về đăng ký tài khoản.  

- Thi chính thức bắt đầu lúc 08h00’, ngày 09/11/2022. 

- Mỗi thí sinh được thi tối đa 05 lượt trong ngày. Trong tất cả các lần thi, lần thi 

nào có điểm số cao nhất sẽ lấy làm điểm xếp hạng của tài khoản đó. 

6. Giải t ƣởng 

 Ban Tổ chức sẽ trao giải cho top 10 thí sinh xuất sắc nhất, gồm: 

 + 01 giải Nhất: Giấy khen của BCH Đoàn khối + tiền thưởng 500.000 đ. 

 + 02 giải Nhì: Giấy khen của BCH Đoàn khối + tiền thưởng 300.000 đ/giải. 

 + 03 giải Ba: Giấy khen của BCH Đoàn khối + tiền thưởng 200.000 đ/giải. 

 + 04 giải Khuyến khích: Giấy khen của BCH Đoàn khối + tiền thưởng 100.000 đ/giải. 

IV. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN 

1. Cấp Đoàn k ối 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai đến các cơ sở đoàn trực thuộc.  

- Giao Văn phòng Đoàn khối chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tiến độ 

triển khai của các đơn vị. Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, 

Tổ soạn đề, tuyên truyền về hội thi, đăng tải kế hoạch, thể lệ, ngân hàng câu hỏi, 

https://timhieuphapluat.doankhoitravinh.vn/
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tổng hợp và công bố kết quả. Tham mưu kế hoạch, chương trình tổng kết trao 

giải; chịu trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật có liên quan. 

- Đăng tải các thông tin, văn bản pháp luật trên trang thông tin điện tử và 

trang mạng xã hội của Tuổi trẻ Đoàn khối. 

2. Các  ơ sở đoàn trự  t uộ  

 - Triển khai kế hoạch và vận động đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh 

niên, sinh viên, học sinh tham gia hội thi đảm bảo theo chỉ tiêu phân bổ. 

- Chọn thí sinh về tham gia hội thi đúng theo đối tượng và số lượng quy 

định; chú trọng lựa chọn những cán bộ đoàn có trình độ, năng lực, kỹ năng tốt 

đại diện cho đơn vị tham gia hội thi. 

 - Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2022 phù hợp 

với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị. Tăng cường tuyên truyền tới đông đảo 

cán bộ, đoàn viên, thanh niên của đơn vị chấp hành Hiến pháp và pháp luật. 
Đăng tải, chia sẻ các ấn phẩm tuyên truyền trực quan như tờ rơi, tờ gấp, pano, áp 

phích, đồ họa thông tin, bộ ảnh tuyên truyền,… hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. 

 - Gửi báo cáo kết quả hoạt động, hình ảnh về Văn phòng Đoàn khối qua I-

Office Đoàn khối trước ngày 25/11/2022. 

 Thông tin chi tiết về hội thi, các đơn vị liên hệ gặp đồng chí Nguyễn Thị 

Anh Duy – Chuyên viên văn phòng Đoàn khối. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hội thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” 

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2022. Đề nghị các cơ sở 

Đoàn trực thuộc nghiêm túc thực hiện. 
 

 

Nơi n ận: 
- Đ/c Nguyễn Văn Tám, TUV, Bí thư ĐUK; 

- TT Tỉnh đoàn; 

- BTG Tỉnh đoàn; 

- BTG Đảng ủy khối; 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN THƢỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng N ân 
              


