
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /SGDĐT-TTr 
V/v hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp 

luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng 

Bình năm 2020” đợt 2 

Quảng Bình, ngày       tháng 12 năm 2020 

 

  Kính gửi:  

                                    - Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

        - Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã, thành phố; 

                                    - Các trung tâm giáo dục - dạy nghề huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-HĐ ngày 30/6/2020 của Hội đồng phối hợp phổ 

biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật 

trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi), 

đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã tích cực hưởng ứng, tham gia thi 

đợt 1, đạt kết quả tốt (đoạt 21/24 tổng số giải thưởng, gồm 01 giải nhất, 02 giải ba và 

18 giải khuyến khích); tiêu biểu là Trường TH Hải Thành, Trường THCS Kim Hóa, 

Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, Trường THPT Đào Duy Từ, Trường THPT 

Dân tộc nội trú tỉnh, nhất là các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Quảng 

Trạch (THCS Cảnh Hóa, THCS Quảng Thạch, THCS Quảng Tùng, THCS Quảng 

Tiến, THCS Phù Hóa)... 

Để tiếp tục triển khai Kế hoạch số 80/KH-HĐ ngày 30/6/2020, Hội đồng Phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Cuộc thi đợt 2 của năm 2020 với các 

nội dung: Pháp luật về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng 

giả; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật An toàn thực 

phẩm; Luật An toàn giao thông và kỹ năng xử lý tình huống và áp dụng pháp luật; 

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định Xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế. 

Cuộc thi đợt 2 được diễn ra trong 1,5 tháng; bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 

01/12/2020 đến 24 giờ 00 phút ngày 15/01/2021. 

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trong phạm vi tỉnh Quảng Bình, dưới 

hình thức thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp Quảng Bình tại địa 

chỉ https://stp.quangbinh.gov.vn/3cms/ hoặc truy cập vào địa chỉ trực tiếp của Cuộc 

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

Đối với thí sinh chưa có tài khoản đăng ký dự thi thì vào phần hướng dẫn tại 

phần mềm Cuộc thi để xem hướng dẫn và đăng ký tài khoản dự thi (lỗi không đăng ký 

được chủ yếu do trùng tên đăng nhập, người đăng ký chỉ cần thay tên đăng nhập, 

không phải tạo email mới). 

https://stp.quangbinh.gov.vn/3cms/
http://timhieuphapluat.quangbinh.gov.vn/
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Đối với các thí sinh đã đăng ký tham gia thi tại đợt 1 tiếp tục sử dụng tài khoản 

đã dự thi tại đợt 1 để thi ở đợt 2, thí sinh không phải thực hiện việc đăng ký mới tài 

khoản thi.  

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý 

nghĩa của Cuộc thi và Thể lệ Cuộc thi đợt 2 (gửi kèm); đồng thời phát động, đôn đốc 

và tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của đơn vị tích cực 

hưởng ứng, tham gia; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân thông qua các hoạt 

động tại cơ quan, đơn vị, nhằm động viên, khích lệ người dự thi, từ đó nâng cao chất 

lượng của Cuộc thi. 

 Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh 

về Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp 

luật tỉnh (qua Phòng phổ biến giáo dục pháp luật: số điện thoại 0232.3843.188 hoặc 

0905.558.789) để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Tuấn 
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