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Cần Thơ, ngày 25 tháng 11 năm 2019

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v phát động cuộc thi trực tuyến
pháp luật học đường

Kính gửi:
- Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở;
- Trung tâm GDNN-GDTX.
Thực hiện Công văn số 3319/VPUB-NC ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Văn
phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số
3086/KH-BTP ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tư pháp về tổ chức cuộc thi trực
tuyến toàn quốc tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các trường trung học phổ thông,
trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Công văn số
3946/STP-PBGDPL ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Sở Tư pháp về việc phát động
cuộc thi trực tuyến pháp luật học đường,
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị tổ chức, phát động đến
học sinh trung học phổ thông tham gia cuộc thi như sau:
1. Thời gian: Cuộc thi được bắt đầu từ ngày 11/11/2019.
- Vòng loại: Tổ chức 06 tuần, từ ngày 11/11/2019 đến hết 22/12/2019.
- Vòng bán kết: Tổ chức từ ngày 10/02/2020 đến ngày 23/02/2020 (Lưu ý: Thí
sinh thi vòng loại tối thiểu 04 tuần và đạt từ 210 điểm/tuần).
- Vòng chung kết: Dự kiến cuối tháng 3/2020 và thi tập trung tại Hà Nội.
2. Hình thức thi:
Nhà trường tổ chức tập trung hoặc hướng dẫn cho học sinh đăng ký tham gia thi
và thi trực tuyến trên website: http://timhieuphapluat.vn/
3. Nội dung thi
Nội dung thi gắn kết với kiến thức môn học giáo dục công dân, pháp luật cho
học sinh, học viên, sinh viên các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục
thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đồng thời cập nhật, mở rộng một số nội
dung, kiến thức pháp luật phù hợp tâm lý, lứa tuổi, cụ thể đối với từng Bảng A, B
(theo Thể lệ số 4182/TL-BTP ngày 24/10/2019 của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến
pháp luật học đường).
4. Thực hiện báo cáo
- Các đơn vị phát động học sinh đăng ký dự thi (tối thiểu 40 học sinh/trường) và
đôn đốc, theo dõi tình hình thi của các em.
- Báo cáo số lượng thí sinh đăng ký tham gia cuộc thi gửi về Văn phòng Sở
Giáo dục và Đào tạo theo hộp thư điện tử: nguyenthihoa@cantho.edu.vn trước ngày
29/11/2019./.
(Đính kèm Kế hoạch tổ chức cuộc thi; thể lệ cuộc thi)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT.
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