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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2614 /SGDĐT-VP

Cần Thơ, ngày 13 tháng 10 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v phát động cuộc thi trực tuyến
“Tìm hiểu pháp luật về phòng,
chống tham nhũng”

Kính gửi:
- Các phòng thuộc Sở;
- Các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện;
- Các cơ sở giáo dục trực thuộc.
Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ủy
ban nhân dân thành phố Cần Thơ về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp
luật về phòng, chống tham nhũng”; Công văn số 2622/BTC-PCTN ngày 30
tháng 09 năm 2020 của Ban Tổ chức cuộc thi.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị tổ chức, phát động
đến cán bộ quản lý, giáo viên tham gia cuộc thi như sau:
1. Thời gian thi: Từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 30/10/2020.
2.
Hình
thức
thi:
Thi
trực
tuyến
tại
địa
chỉ:
1
timhieuphapluatpctn.cantho.gov.vn hoặc quét mã QR bằng điện thoại
thông minh để nhận diện vào website dự thi.
- 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.
- 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.
- Mỗi người được tham gia nhiều lượt thi và lượt thi cuối cùng là căn cứ để
tính điểm và xếp giải.
- 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.
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Mã QR Website dự thi:

2

3. Nội dungthi: 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.
4. Tài liệu tham khảo: Được đăng tải tại website cuộc thi:
timhieuphapluatpctn.cantho.gov.vn.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện Công văn này và báo cáo
kết quả thực hiện chung với báo cáo thực hiện Ngày Pháp luật gửi về Sở Giáo
dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ qua địa chỉ email:
nguyenthihoa@cantho.edu.vn, trước ngày 27 tháng 11 năm 2020.
(Đính kèm Kế hoạch tổ chức cuộc thi; thể lệ cuộc thi; tài liệu tuyên
truyền)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT.
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