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THỂ LỆ
Cuộc thi trực tuyến
“Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của
Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu
pháp luật về phòng, chống tham nhũng” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi); căn cứ
Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập ban Tổ chức Cuộc thi trực
tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”;
Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm
việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ; trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp
việc, cán bộ phụ trách kỹ thuật phần mềm và những bộ phận trực tiếp tham
gia vào quá trình tổ chức cuộc thi.
II. NỘI DUNG THI
Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP
ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng.
III. HÌNH THỨC THI
1. Cách thức đăng ký dự thi
- Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến; người dự thi tham gia
thi trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối mạng
internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh…) trả lời các câu hỏi trắc
nghiệm trực tiếp theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn.
- Thí sinh đăng ký tham gia thi trực tiếp trên website:
timhieuphapluatpctn.cantho.gov.vn hoặc có thể thực hiện quét mã
QR bằng điện thoại thông minh để nhận diện vào website dự thi.
- Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính
xác các thông tin theo hướng dẫn. Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ
để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao giải.
- Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi
khi có bất kỳ thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.
2. Cách thức thi, cách tính điểm
2.1. Cách thức thi
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a) Cá nhân tham dự thi (sau đây gọi tắt là thí sinh) trả lời các câu hỏi của
đề thi gồm: 24 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán tỷ lệ phần trăm (%)
người tham gia thi trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm. Thí sinh trả lời câu
hỏi bằng cách lựa chọn 01 phương án đúng trong 03 phương án ở mỗi câu
hỏi.
b) Thời gian của mỗi lượt thi tối đa là 30 phút, hết thời gian quy định, hệ
thống sẽ tự kết thúc bài thi; thí sinh có thể kết thúc bài thi sớm hơn thời gian
quy định.
c) Mỗi người được tham gia nhiểu lượt thi và lượt thi cuối cùng là căn
cứ để tính điểm và xếp giải.
d) Bài thi chỉ được coi là hợp lệ khi thí sinh trả lời đầy đủ 24 câu hỏi trắc
nghiệm và 01 câu hỏi dự đoán của đề thi.
2.2. Cách xếp giải
a) Người đạt giải là người có nhiều nhất số câu trả lời đúng 24 câu hỏi
trắc nghiệm.
b) Trường hợp thí sinh có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm
ngang nhau thì thí sinh nào có số dự đoán tỉ lệ % (câu số 25) gần nhất với tỉ lệ
đúng sẽ xem xét trao giải theo thứ tự cơ cấu giải thưởng.
c) Trường hợp thí sinh có số câu trả lời đúng 24 câu hỏi trắc nghiệm và
có số dự đoán tỉ lệ % ngang nhau, thì thí sinh tham gia dự thi có lượt thi cuối
cùng sớm hơn (thời gian được tính: ngày, giờ, phút, giây) sẽ được xem xét
trao giải theo thứ tự cơ cấu giải thưởng.
IV. THỜI GIAN THI
a) Thời gian thi
Cuộc thi phát động từ 07 giờ ngày 01 tháng 10 năm 2020 đến 17 giờ ngày
30 tháng 10 năm 2020.
b) Tổng kết cuộc thi
Ban Tổ chức cuộc thi dự kiến tổng kết, trao giải cuộc thi tại Lễ hưởng
ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020 (Ngày 09 tháng 11).
V. GIẢI THƯỞNG
Giải thưởng cuộc thi gồm 29 giải, cụ thể:
- 01 giải nhất: Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố,
kèm tiền thưởng trị giá: 4.200.000 đồng.
- 03 giải nhì: Tặng Giấy khen của Ban Tổ chức cuộc thi, kèm tiền
thưởng mỗi giải trị giá 2.100.000 đồng.
- 05 giải ba: Tặng Giấy khen của Ban Tổ chức cuộc thi, kèm tiền thưởng
mỗi giải trị giá 1.400.000 đồng.
- 20 giải khuyến khích: Tặng Giấy khen của Ban Tổ chức cuộc thi, kèm
tiền thưởng mỗi giải trị giá 800.000 đồng.
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VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC
- Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ (Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật),
địa chỉ: số 286 đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố
Cần Thơ.
- Hỗ trợ thắc mắc liên quan cuộc thi: Ông Trần Tấn Em, Phó Trưởng
phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp; điện thoại: 091.117.7775.
email: tanem@cantho.gov.vn.
- Hỗ trợ về kỹ thuật: Ông Lê Hoàng Minh, Phó Trưởng phòng Hành
chính - Đào tạo, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông
tin
và
Truyền
thông;
Điện
thoại:
0939.190.019;
email:
lehoangminh@cantho.gov.vn.
Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng,
chống tham nhũng”. Ban Tổ chức có thể đề xuất điều chỉnh, bổ sung Thể lệ
để phù hợp với tình hình thực tế. Các thông báo có liên quan được cập nhật
trên website: timhieuphapluatpctn.cantho.gov.vn./.
Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp - Vụ PBGDPL;
- UBND TPCT (để báo cáo);
- UBMTTQVN TP và các Đoàn thể;
- Sở, ban ngành TP;
- UBND quận, huyện;
- Báo Cần Thơ;
- Đài PT&TH TPCT;
- Phòng Tư pháp quận, huyện;
- Thành viên Ban Tổ chức cuộc thi;
- Lưu: VT, PBGDPL.
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