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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày 01 tháng 4 năm 2021

THỂ LỆ
Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử
đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu
cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”; Quyết định số 577/QĐUBND ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc
thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại
biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” (gọi tắt là Cuộc thi).
Để Cuộc thi đạt kết quả tốt, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ với nội
dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Việc ban hành Thể lệ Cuộc thi nhằm làm cơ sở và tiêu chí để các cá nhân
tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội
đồng nhân dân.
- Trên cơ sở Thể lệ được ban hành, làm căn cứ cho việc chấm điểm của
Ban Giám khảo. Qua đó, đảm bảo tính chính xác trong cách chấm và cho điểm.
II. NỘI DUNG
1. Đối tượng dự thi
Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động,
học sinh, sinh viên (học sinh từ Trung học cơ sở trở lên) và Nhân dân đang cư trú,
làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đều được tham gia Cuộc thi (trừ các
thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và các cá nhân trực tiếp tham
gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi).
2. Nội dung và hình thức thi
- Nội dung thi: Tập trung vào những quy định của Luật bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản quy định,
hướng dẫn có liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân
dân.
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- Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi viết; người tham gia dự thi trả lời
tất cả các câu hỏi và 01 câu dự đoán số lượng người tham gia trả lời đúng.
- Bài dự thi hợp lệ là bài làm tất cả các câu trên bằng cách đánh dấu (X) vào
một ô đúng nhất và người tham dự Cuộc thi phải ghi đầy đủ thông tin trên phiếu dự
thi (không được dùng bút chì, mực đỏ, photocopy lại bài làm của người khác và
làm thay bài cho người khác).
3. Quy định phiếu dự thi
Phiếu dự thi hợp lệ do Ban Tổ chức phát hành, kể cả phiếu photocoppy từ
phiếu dự thi hoặc phiếu dự thi in trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp (địa
chỉ: sotuphap.haugiang.gov.vn) hoặc Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục
pháp luật tỉnh (địa chỉ: https://pbpl.haugiang.gov.vn) và phải nộp đúng thời gian
quy định, mỗi người chỉ được tham dự một phiếu dự thi.
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU DỰ THI
1. Thời gian nhận phiếu dự thi
Từ nay đến hết ngày 15/5/2021. Tổ chức tổng kết và phát giải thưởng vào
tháng 6/2021.
2. Địa điểm nhận phiếu dự thi
- Phiếu dự thi gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện về địa chỉ: Sở Tư
pháp tỉnh Hậu Giang - Số 2, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường V, thành
phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang hoặc Phòng Tư pháp các huyện, thị xã và thành
phố trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
- Đối với các cơ quan, tổ chức, trường học có thể tập hợp bài thi theo đơn vị
và gửi trực tiếp đến các địa chỉ, địa điểm nhận phiếu dự thi nêu trên.
- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã và thành phố có trách nhiệm nhận phiếu
dự thi và tổng hợp gửi về Ban Tổ chức (thông qua Phòng Tuyên truyền và Theo
dõi thi hành pháp luật - Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang) đảm bảo theo đúng thời gian
quy định.
* Lưu ý: Nếu phiếu dự thi gửi bằng đường Bưu điện sẽ tính ngày theo dấu
Bưu điện, ngoài bì thư phải ghi rõ: “Phiếu dự thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại
biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Bao gồm 29 giải, cụ thể:
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1. Giải tập thể
- 01 giải Nhất trị giá 5.000.000 đồng (Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh kèm tiền thưởng).
- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3.500.000 đồng (Giấy khen của Giám đốc Sở
Tư pháp kèm tiền thưởng).
- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 2.500.000 đồng (Giấy khen của Giám đốc Sở Tư
pháp kèm tiền thưởng).
- 08 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng (Giấy khen của Giám
đốc Sở Tư pháp kèm tiền thưởng).
2. Giải cá nhân
- 01 giải Nhất trị giá 3.000.000 đồng (Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh kèm tiền thưởng).
- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng (Giấy khen của Giám đốc Sở
Tư pháp kèm tiền thưởng).
- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (Giấy khen của Giám đốc Sở Tư
pháp kèm tiền thưởng).
- 09 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 600.000 đồng (Giấy khen của Giám
đốc Sở Tư pháp kèm tiền thưởng).
* Lưu ý: Giải tập thể được xét trên cơ sở cơ quan, đơn vị, tổ chức có số
lượng phiếu trả lời đúng và có nhiều cá nhân đạt giải.
Trên đây là Thể lệ “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc
hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”. Ban Giám khảo, các đơn vị và cá nhân tham
gia dự thi nghiêm chỉnh chấp hành Thể lệ này./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch HĐ PHPBGDPL tỉnh (để b/c);
- Thành viên BTC, BGK Cuộc thi;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã và thành phố;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Lưu: VT, P.TT&TDTHPL.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Đồng Việt Phương

