UBND TỈNH ĐỒNG NAI
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN
“TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NĂM 2021”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 06 tháng 9 năm 2021

Số: 2531 /BTCCT
V/v tiếp tục phát động tham gia
Cuộc thi trực tuyến
“Tìm hiểu pháp luật năm 2021”

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh;
- Báo Đồng Nai; Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai;
- UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa;
- Các trường Đại học: Đồng Nai, Lạc Hồng, Nguyễn Huệ,
Công nghệ Đồng Nai, Công nghệ Miền Đồng, Lâm nghiệp Phân hiệu Đồng Nai;
- Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II;
- Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI.

Thực hiện Kế hoạch số 2032/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” và Thể lệ
Cuộc thi số 35/TL-BTCCT ngày 19 tháng 3 năm 2021.
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” đã diễn ra được 5/6 chặng
đường thu hút hơn 47.300 thí sinh với hơn 1,2 triệu lượt thi. Trong đó đối tượng học
sinh, sinh viên chiếm số lượng lớn với 35.147, cán bộ, công chức là 10.016, thí sinh tự
do là 2.187.
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp và khó
lường, toàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ
tướng Chính phủ thì hình thức thi trực tuyến là cách thức tuyên truyền, phổ biến pháp
luật phù hợp và cần được tăng cường. Để phát huy tối đa hiệu quả của Cuộc thi trực
tuyến, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị:
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các
đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh tiếp tục phát động cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động đang công tác tại cơ quan, đơn vị tích cực tham gia Cuộc thi
(Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành đăng ký dự thi theo cơ quan chủ
quản).
2. Thủ trưởng các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh phát động cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại cơ quan, các đơn vị trực thuộc
và cơ quan thuộc ngành ở cấp huyện tích cực tham gia Cuộc thi (Cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động đang công tác tại cơ quan, các đơn vị trực thuộc và cơ quan
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thuộc ngành ở cấp huyện (trừ các đơn vị quân đội, công an) đăng ký dự thi theo đơn vị
ngành cấp tỉnh).
3. Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, công an các huyện, thành
phố phát động rộng rãi việc tham gia Cuộc thi đến toàn bộ cán bộ, chiến sỹ trong toàn
lực lượng tích cực tham gia Cuộc thi. Cán bộ, chiến sỹ trong các đơn vị trực thuộc
đăng ký tham gia Cuộc thi theo đơn vị dự thi là Công an tỉnh. Cán bộ, chiến sĩ thuộc
công an các huyện, thành phố đăng ký dự thi theo đơn vị mình thuộc UBND các
huyện, thành phố.
4. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, cơ
quan quân sự các địa phương triển khai phát động toàn bộ cán bộ, chiến sỹ của lực
lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tham gia Cuộc thi. Cán bộ, chiến sỹ trong các đơn vị
trực thuộc đăng ký tham gia Cuộc thi theo đơn vị dự thi là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Cán bộ, chiến sỹ cơ quan quân sự các địa phương đăng ký dự thi theo đơn vị mình
thuộc UBND các huyện, thành phố.
5. Liên đoàn Lao động tỉnh có Văn bản phát động đoàn viên và người lao động
trên địa bàn tỉnh tham gia Cuộc thi. Người lao động tại các doanh nghiệp đăng ký tham
gia Cuộc thi theo đối tượng “thí sinh tự do”.
6. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục chỉ đạo
các đơn vị trực thuộc, Ban Giám hiệu các trường trung học phổ thông, trung cấp, cao
đẳng thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh phát động cán bộ, giảng
viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, học viên tích cực tham gia Cuộc thi. Chú trọng
phát động trên Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị, trường học và các trang mạng
xã hội như facebook, zalo. Đồng thời đăng tải thông tin về Cuộc thi trên fanpage
“Thông tin giáo dục Đồng Nai” để phát động rộng rãi các đối tượng của ngành tham
gia Cuộc thi. (Nhân viên, giảng viên, giáo viên các trường học, đơn vị trực thuộc đăng
ký dự thi theo đối tượng là “thí sinh tự do” hoặc đối tượng “cán bộ, công chức”, đơn vị
dự thi là Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, nơi công tác).
7. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai phát động đoàn viên,
thanh niên trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia Cuộc thi, tăng cường đăng tải thông tin
về Cuộc thi trên fanpage “Tuổi trẻ Đồng Nai” nhằm phát động rộng rãi đến đoàn viên,
thanh niên trên địa bàn tỉnh. Đoàn viên, thanh niên không thuộc các cơ quan Đảng, nhà
nước, đoàn thể thì đăng ký dự thi theo đối tượng là “thí sinh tự do”.
8. Hiệu trưởng các trường Đại học: Đồng Nai, Lạc Hồng, Nguyễn Huệ, Công
nghệ Đồng Nai, Công nghệ Miền Đông, Lâm nghiệp - Phân hiệu Đồng Nai; Hiệu
trưởng Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II, Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI phát
động cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học viên tích cực hưởng ứng, tham gia
Cuộc thi. Chú trọng phát động trên Cổng/Trang thông tin điện tử của trường học và
các trang mạng xã hội như facebook, zalo. Cán bộ, giảng viên, nhân viên của các
trường đăng ký tham gia theo đối tượng dự thi là “thí sinh tự do”.
9. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa tiếp
tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND cấp xã phát động đến cán bộ, công
chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia Cuộc
thi. Chỉ đạo tăng cường việc tuyên truyền về Cuộc thi trên hệ thống truyền thanh cơ sở
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để phát động rộng rãi đến Nhân dân trên địa bàn. Nhân dân trên địa bàn tỉnh đăng ký
dự thi theo đối tượng “thí sinh tự do”.
10. Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, phát động Cuộc thi trên sóng phát thanh, truyền hình, trên trang báo,
nhằm tuyên truyền đến các đối tượng tham gia. Đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình
Đồng Nai thường xuyên phát sóng nội dung tuyên truyền, phát động Cuộc thi vào
những khoảng thời gian trống giữa các chương trình trong ngày của Đài.
11. Giao Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi chủ trì, theo
dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương.
12. Đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND
các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa có biện pháp và hình thức phát
động Cuộc thi phù hợp, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình tham gia Cuộc thi
của cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo công tác phát động đạt hiệu quả.
Quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa
phương liên hệ Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi (đồng chí Đồng Thị Hoa số
điện thoại 0973.099.357).
+ Địa chỉ Website của Cuộc thi: http://timhieuphapluat.dongnai.gov.vn.
+ Thời gian thi đợt 6 từ ngày 30 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 03 tháng 10 năm 2021.
Lưu ý: Việc tham gia Cuộc thi là một trong những tiêu chí đánh giá công vụ công
tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, địa phương./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp (báo cáo);
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi;
- Lưu: VT, PBGDPL.
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