
 

UBND THỊ XÃ BA ĐỒN 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ 

BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 
 

Số:         /HĐPH 

V/v hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu 

pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội 

và đại biểu HĐND” trên địa bàn thị xã 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
             

                   Ba Đồn, ngày       tháng      năm 2021 
 

  

          Kính gửi:   

 - Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn thị xã; 

     - UBND các xã, phường. 

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình ban hành Kế 

hoạch số 20/KH-HĐPH ngày 24/02/2021 về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 

pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn 

tỉnh Quảng Bình. Nội dung thi tập trung tìm hiểu các quy định của pháp luật về bầu 

cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; kỷ năng xử lý tình huống và 

áp dụng pháp luật. 

Với mục đích thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành. Cuộc thi là một trong những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận 

thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ trong lực lượng vũ 

trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng 

của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu 

pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ trong lực 

lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi toàn tỉnh, dưới hình 

thức trả lời các câu hỏi trắc nghiệm  trực tiếp trên thiết bị điện tử có kết nối mạng 

Internet bằng việc đăng nhập vào địa chỉ http://timhieuphapluat.quangbinh.gov.vn.  

Thời gian thi: Bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 15/3/2021 đến 24 giờ 00 phút 

ngày 30/4/2021. 

Công bố kết quả sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc Cuộc thi. 

Cơ cấu giải thưởng: gồm có 24 giải thưởng dành cho cá nhân tham gia dự thi, 

cụ thể: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba, 20 giải khuyến khích. 

Để phát động hưởng ứng tham gia Cuộc thi, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp 

luật thị xã đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; Chủ tịch UBND các 

xã, phường thực hiện một số nội dung sau: 

http://timhieuphapluat.quangbinh.gov.vn/


 

1. Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi nhằm thu hút 

được đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Đồng thời phát động, đôn đốc và 

tạo điều kiện cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ và người lao động thuộc cơ 

quan, đơn vị mình và Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi; 

kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi 

thông qua các hoạt động tại đơn vị, địa phương nhằm động viên, khích lệ người dự 

thi, từ đó nâng cao chất lượng của Cuộc thi. Đảm bảo ít nhất 80% cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị tham gia Cuộc thi. 

2. Văn phòng HĐND và UBND thị xã liên kết website của Cuộc thi đến Trang 

thông tin điện tử của thị xã nhằm phát động rộng rãi đến các đối tượng tham gia 

Cuộc thi. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin chỉ đạo việc tuyên truyền, phát động rộng rãi về 

Cuộc thi trên các hệ thống truyền thanh cơ sở và các hình thức phù hợp khác ở địa 

phương. 

4. Phòng Tư pháp thị xã (Cơ quan thường trực Hội đồng) tổng hợp báo cáo 

tình hình triển khai và kết quả tham gia Cuộc thi trên địa bàn thị xã để báo cáo Sở 

Tư pháp theo đúng thời gian quy định. 

Nhận được Công văn này, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương 

chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Hội đồng PHPBGDPL thị xã; 

- Lãnh đạo Phòng Tư pháp;                

- Lưu: VT, TP. 
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PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 
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