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THỂ LỆ 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”  

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

 

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-HĐPH ngày 12/9/2022 của Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 

pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (sau đây gọi là Cuộc thi); Quyết 

định số 09/QĐ-HĐPH ngày 15/9/2022 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi. Ban Tổ chức Cuộc 

thi ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau: 

I. TÊN GỌI, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA DỰ THI 

1. Tên gọi 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên. 

2. Phạm vi 

Cuộc thi được tổ chức trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

3. Đối tượng dự thi 

 Là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, học tập, 

làm việc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký và 

những cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

1. Nội dung thi 

Tìm hiểu một số quy định pháp luật về lao động, cư trú và bảo vệ môi 

trường. 

 2. Hình thức thi 

a) Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên 

Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tại địa chỉ 

https://sotuphap.hungyen.gov.vn hoặc truy cập qua liên kết trên tại Trang thông 

tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố. 

b) Có 03 bộ đề thi, mỗi bộ đề thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến 

nội dung thi và 01 câu hỏi dự đoán “Có bao nhiêu người trả lời đúng tất cả các 

câu hỏi trắc nghiệm?” Người tham gia dự thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp 

trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối Internet, lựa chọn thi 01 bộ đề thi 

trong tổng số 03 bộ đề thi để trả lời câu hỏi theo phần mềm được thiết kế sẵn.  

https://sotuphap.hungyen.gov.vn/
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Thời gian tối đa 20 phút/lần thi (gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự 

đoán số lượng người tham gia trả lời đúng các câu hỏi). Mỗi cá nhân được dự thi 

nhiều lần (mỗi lần dự thi có thể lựa chọn các bộ đề thi khác nhau). Hệ thống sẽ lựa 

chọn 01 bài dự thi có kết quả cao nhất để làm căn cứ xét giải. 

3. Thời gian tổ chức Cuộc thi 

Cuộc thi diễn ra trong vòng 20 ngày (bắt đầu từ 0h00 ngày 01/10/2022 đến 

23h59 ngày 20/10/2022). 

III. CÁCH THỨC DỰ THI 

1. Đăng ký dự thi 

a) Thí sinh tham gia đăng ký dự thi trực tiếp tại địa chỉ website của Cuộc thi 

tại địa chỉ https://sotuphap.hungyen.gov.vn hoặc truy cập qua liên kết trên tại 

Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, 

thị xã, thành phố sau đó truy cập vào banner của Cuộc thi.  

Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các 

thông tin bắt buộc theo hướng dẫn của Ban Tổ chức được đăng tải tại website 

chính thức của Cuộc thi. Bài dự thi của thí sinh sẽ bị coi là không hợp lệ nếu bị 

phát hiện có thông tin đăng ký không chính xác.  

b) Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là một trong những căn cứ để Ban Tổ 

chức Cuộc thi xét và trao giải. Người dự thi có thể tham gia thi nhiều lần. Ban Tổ 

chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi khi có bất kỳ 

trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế, nhờ người khác thi hộ hoặc sử 

dụng các biện pháp kỹ thuật can thiệp vào hệ thống làm ảnh hưởng hoặc sai lệch 

kết quả bài thi. Mọi thay đổi về thông tin đăng ký của người dự thi trong quá trình 

diễn ra Cuộc thi cần được thông báo kịp thời cho Ban Tổ chức theo số điện thoại 

liên hệ tại Thể lệ này. 

2. Cách thức thi 

a) Người dự thi truy cập đăng ký dự thi theo hướng dẫn, thực hiện trả lời 20 

câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi dự đoán bằng máy tính hoặc các thiết bị di động 

có kết nối Internet. Mỗi lần thi tối đa là 20 phút. 

b) Đối với 20 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh trả lời bằng hình thức lựa chọn 

01 đáp án đúng trong số 04 đáp án mà câu hỏi đề ra. Mỗi câu trắc nghiệm trả lời 

đúng sẽ được tính 01 điểm. 

c) Đối với câu hỏi dự đoán, thí sinh phải dự đoán số người trả lời đúng tất cả 

các đáp án câu hỏi trắc nghiệm (20/20 câu). Đây là câu hỏi bắt buộc, không tính 

vào tổng số điểm mà là tiêu chí để Ban Tổ chức xét giải thưởng và xếp giải. Nếu 

thí sinh không hoàn thành câu hỏi này sẽ không được Ban Tổ chức xét giải thưởng 

và xếp giải. 

d) Trong thời gian diễn ra Cuộc thi, thí sinh có thể tham gia dự thi nhiều lần 

để có thể cải thiện kết quả, mỗi lần dự thi kéo dài tối đa là 20 phút và chỉ được 

công nhận 01 kết quả cao nhất (Bài thi có nhiều câu trả lời đúng nhất và dự đoán 

chênh lệch ít nhất trong các lần thi của thí sinh). Hệ thống Website sẽ tự động cập 

nhật và ghi nhận số lần thi và kết quả thi của thí sinh. Bài thi của thí sinh chỉ được 
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coi là hợp lệ khi thí sinh trả lời đủ 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi dự đoán số 

người tham gia trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm. 

IV. CÁCH THỨC XÉT GIẢI  

Giải thưởng được xét cho cá nhân do Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết 

định trên cơ sở kết quả chấm tự động của hệ thống Website Cuộc thi, dựa trên các 

tiêu chí sau: 

1. Thí sinh đạt giải là thí sinh dự thi có số câu trả lời trắc nghiệm đúng nhiều 

nhất và có kết quả câu dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất so với kết quả tổng hợp 

cuối cùng của Ban Tổ chức về số lượng người trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm 

của Cuộc thi. Giải thưởng được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi 

chọn đủ số lượng giải theo quy định tại Thể lệ này. 

2. Trường hợp nhiều người dự thi có cùng kết quả trả lời đúng hoặc gần 

đúng nhất câu hỏi dự đoán số lượng người trả lời đúng các câu trắc nghiệm, Ban 

Tổ chức sẽ ưu tiên người gửi bài dự thi sớm nhất (được tạo bản ghi trước trong hệ 

thống dữ liệu Cuộc thi). Đối với trường hợp các thí sinh đạt giải mà có tài khoản 

đăng ký thông tin không chính xác theo yêu cầu thì sẽ bị loại khỏi danh sách xét 

giải.  

3. Ban Tổ chức sẽ thành lập Hội đồng xét giải để quyết định những vấn đề 

phát sinh trong quá trình đánh giá và xét giải Cuộc thi. 

V. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI 

1. Người đạt giải được Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Giấy chứng nhận và mức 

giải thưởng như sau: 

a) 01 giải nhất: 5.000.000 đồng/giải (Năm triệu đồng/giải). 

b) 02 giải nhì: 2.000.000 đồng/giải (Hai triệu đồng/giải). 

c) 03 giải ba: 1.000.000 đồng/giải (Một triệu đồng/giải). 

d) 15 giải khuyến khích: 500.000 đồng/giải (Năm trăm nghìn đồng/giải). 

2.Thời gian trao giải Cuộc thi 

 Kết quả Cuộc thi sẽ được công bố, cập nhật sau khi có kết thúc đợt thi. Ban 

Tổ chức sẽ tổ chức tổng kết Cuộc thi, trao giải thưởng bằng hình thức phù hợp 

trong tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam năm 2022. 

VI. KHÔNG CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU 

NẠI VỀ CUỘC THI  

1. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ loại bỏ và không công nhận kết quả thi đối với 

người dự thi trong các trường hợp sau: 

a) Sử dụng thông tin không đúng hoặc không có thật để đăng ký dự thi. 

b) Sử dụng thông tin của người khác để dự thi. 

c) Cố ý chia sẻ thông tin để người khác cùng tham gia dự thi. 

d) Nhờ người khác thi hộ hoặc thi hộ người khác. 

đ) Có hành vi vi phạm về đạo đức, thuần phong mỹ tục làm ảnh hưởng đến 

tính nghiêm túc, công bằng, khách quan và an toàn thông tin của Cuộc thi. 
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2. Trường hợp có khiếu nại liên quan đến kết quả Cuộc thi, người khiếu nại 

gửi văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết trước khi tiến hành trao 

giải thưởng. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ xem xét, giải quyết khiếu nại. Quyết định 

giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng, có hiệu lực 

thi hành. Trường hợp phát sinh các nội dung không có trong Thể lệ Cuộc thi  sẽ do 

Ban Tổ chức xem xét, quyết định. 

VII. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

1. Tra cứu, tìm hiểu thông tin, thể lệ, hướng dẫn, giải đáp, cập nhật hoạt 

động của Cuộc thi 

Địa chỉ: https://sotuphap.hungyen.gov.vn 

2. Thông tin liên hệ Ban Tổ chức Cuộc thi 

Cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức Cuộc thi: Phòng Phổ biến và Theo 

dõi thi hành pháp luật - Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên, số 19 đường An Vũ, phường 

Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại: 0766.477.327 (đ/c 

Nhung). 

3. Hỗ trợ về kỹ thuật và hướng dẫn đăng ký, cách thức tham gia Cuộc 

thi 

Điện thoại:  (đ/c Trúc 0935.989.998),  (đ/c Tuyến 0985.616.788); (đ/c Thọ 

0912.222.022 ). 

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Trong quá trình tổ chức Cuộc thi nếu có khó khăn, 

vướng mắc, đề nghị liên hệ với Thường trực Ban tổ chức Cuộc thi để được hỗ trợ, 

giải đáp./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch HĐPHPBGDPL tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBMT TQ Việt Nam tỉnh; 

- Báo Hưng Yên;  

- Đài PTTH tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Các cơ quan ngành dọc TW  

  đóng  trên địa bàn tỉnh; 

- Thành viên BTC, Tổ Thư ký Cuộc thi; 

- Hội đồng PBGDPL huyện, thị xã, TP 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, PB&TDTHPL. 

 

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 

 

 

  

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Nguyễn Đình Chung 
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