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-Ntíàm-đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tăng
•• cường •ứng"dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác
> giáo dục pháp luật trong nhà trường, năm 2019, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp
với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup
tổ chức Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Pháp luật học đưcmg". Vòng loại của
Cuộc thi diễn ra từ ngày 11/11/2019 đến hết ngày 22/12/2019. Sau 06 tuần thi
của vòng loại, Cuộc thi đã thu hút 314.675 lưọt thí sinh dự thi với sự tích cực
tham gia hưởng ứng của nhiều cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các trường học.
Theo Thể lệ Cuộc thi được Ban Tổ chức ban hành ngày 24/10/2019 (Thể lệ
số 4182/TL-BTC), các thí sinh được lựa chọn tham gia thi vòng bán kết nếu đủ
các điều kiện sau đây:
- Tham gia thi vòng loại tối thiểu 04 tuần;
- Có điểm thi trong mỗi tuần đạt từ 210 điểm trở lên.
Tuy nhiên, với các điều kiện đó, tại bảng B dự kiến chỉ có khoảng 25 thí
sinh tham gia thi vòng bán kết. Vì vậy, để khuyến khích học sinh, sinh viên của
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục tích cực tham gia Cuộc thi, Ban Tô chức
Cuộc thi quyết định điều chỉnh điều kiện tham gia thi vòng bán kết Cuộc thi
"Pháp luật học đường" đối với bảng B như sau:
- Tham gia thi vòng loại tối thiểu 03 tuần;
- Có điểm thi trong mỗi tuần đạt từ 180 điểm trở lên.
Ban Tổ chức Cuộc thi trân trọng thông báo./.l|
Nơi nhận:
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- Bộ trưỏng (để báo cáo);
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương
binh và Xã hội; Trung ưonơ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,
CTCP Tập đoàn Giáo dục Earoup (để phối họp);
- ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tư pháp; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội; Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký;
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- Lưu: VT. PBGDPL.
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