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THỂ LỆ
Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông đường bộ năm 2018
Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 621/KHPH-HĐPHPBGDPL-BATGT
ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật
về an toàn giao thông năm 2018; Quyết định số 42/QĐ-HĐ ngày 30 tháng 7
năm 2018 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hậu Giang
về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông
năm 2018 (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 an toàn giao thông năm 2018.
- 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
Là công dân Việt Nam đang cư trú, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh
Hậu Giang (trừ các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo 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: Tìm hiểu một số quy định của Luật Giao thông đường
bộ; Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường
sắt.
- Hình thức thi: Trả lời câu hỏi, gồm 09 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu
hỏi tự luận.
3. Cách thức làm bài dự thi
Người tham dự cuộc thi phải ghi đầy đủ thông tin cá nhân trên phiếu dự
thi và trả lời đầy đủ tất cả các câu hỏi trắc nghiệm bằng cách đánh dấu (X) vào
câu trả lời có nội dung chính xác nhất (không được dùng bút chì, mực đỏ,
photocopy lại bài làm của người khác). Riêng câu tự luận, có thể trả lời bằng
cách viết tay trực tiếp vào phiếu dự thi hoặc đánh máy gửi kèm phiếu dự thi.

4. Thời gian dự thi
Từ ngày 10/8/2018 đến 17h00 ngày 24/9/2018). Tổng kết và trao giải
Cuộc thi vào cuối tháng 10 năm 2018.
5. Địa điểm nhận phiếu dự thi
Người tham gia cuộc thi có thể gửi phiếu dự thi tại Sở Tư pháp 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. Nếu gửi bằng đường Bưu điện sẽ được tính thời gian theo
dấu Bưu điện, ngoài bì thư phải ghi rõ: “Phiếu dự thi tìm hiểu pháp luật về an
toàn giao thông”.
6. Một số quy định khác
- Người tham gia cuộc thi sử dụng phiếu dự thi do Ban Tổ chức in và
phát hành hoặc truy cập và in phiếu dự thi tại Trang Thông tin điện tử của Sở
Tư pháp (địa chỉ: sotuphap.haugiang.gov.vn) và phải nộp đúng thời gian quy
định. Mỗi cá nhân chỉ được phép tham gia một phiếu dự thi.
- Phiếu dự thi hợp lệ là phiếu do Ban Tổ chức phát hành, phiếu
photocoppy từ phiếu dự thi hoặc phiếu dự thi in trên Bản tin Tư pháp Hậu
Giang, có đầy đủ thông tin của người tham gia và gửi đúng thời gian quy định.
- Phần nội dung trả lời câu hỏi tự luận không được dưới 200 từ, người
tham gia có thể đánh máy hoặc viết tay, sử dụng hình ảnh minh họa để làm
phong phú thêm phần nội dung.
7. Tiêu chí xếp giải
- Giải cá nhân: Cá nhân có phiếu trả lời đúng tất cả các câu trắc nghiệm
và phần trả lời câu hỏi tự luận có nội dung mạch lạc, đầy đủ và hay nhất sẽ được
xếp giải Nhất và thứ tự lần lượt đến các cá nhân tiếp theo.
- Giải tập thể: Đơn vị có nhiều phiếu dự thi hợp lệ, phiếu trả lời đúng và
đạt nhiều giải cá nhân nhất sẽ được xếp giải Nhất và thứ tự lần lượt đến các đơn
vị tiếp theo.
8. Cơ cấu giải thưởng (tổng giải thưởng là 24.100.000 đồng)
- Giải cá nhân:
+ 01 giải Nhất: Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kèm tiền
thưởng 2.000.000 đồng.
+ 02 giải Nhì: Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp kèm tiền
thưởng mỗi giải 1.500.000 đồng.
+ 03 giải Ba: Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp kèm tiền thưởng
mỗi giải 700.000 đồng.
+ 05 giải Khuyến khích: Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp kèm
tiền thưởng mỗi giải 300.000 đồng.
- Giải tập thể:
+ 01 giải Nhất: Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kèm tiền
thưởng 3.000.000 đồng.
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+ 02 giải Nhì: Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp kèm tiền
thưởng mỗi giải 2.000.000 đồng.
+ 03 giải Ba: Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp kèm tiền thưởng
mỗi giải 1.500.000 đồng.
+ 05 giải Khuyến khích: Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp kèm
tiền thưởng mỗi giải 800.000 đồng.
Trên đây là Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông năm
2018. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, các đơn vị và cá nhân tham gia dự thi
nghiêm chỉnh chấp hành Thể lệ này./.
TRƯỞNG BAN
Nơi nhận:
- Chủ tịch HĐPHPBGDPL tỉnh (để bc);
- 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. PBGDPL.
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