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- Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể của huyện;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 1066/STP-XD&PBPL ngày 13/9/2021 của Sở Tư
pháp tỉnh Hải Dương về việc Hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến
năm 2021" trên địa bàn tỉnh Hải Dương Đợt 2 (bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày
15/9/2021 đến 24 giờ 00 phút ngày 14/10/2021). Để phổ biến sâu rộng đến đông
đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện
cùng hưởng ứng và tham gia cuộc thi, UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các ban,
ngành, đoàn thể của huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội
dung sau:
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi bằng các hình thức phù hợp
đến cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình.
2. Vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động, người dân trên địa bàn, phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng, tham
gia cuộc thi.
3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đặt link cuộc thi
trên Cổng thông tin điện tử của huyện; UBND các xã, thị trấn đặt link cuộc thi trên
Cổng thông tin điện tử của xã, thị trấn.
4. Đài phát thanh huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền về
mục đích, ý nghĩa và nội dung, Thể lệ cuộc thi trên hệ thống Đài truyền thanh để
đông đảo người dân biết và tham gia.
Nội dung thi: Tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng chống tác hại
của rượu, bia; pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông
đường bộ và pháp luật về phòng cháy chữa cháy.
Về hình thức thi: Người dự thi trực tiếp truy cập địa chỉ website của Cuộc
thi: http//:timhieuphapluat.haiduong.gov.vn hoặc truy cập Chuyên mục Cuộc thi
trực tuyến trên Trang Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh
(http//:pbgdpl.haiduong.gov.vn); Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (http//:
sotuphap.haiduong.gov.vn) để tham gia dự thi.

Cách thức thi: Người dự thi đăng ký dự thi theo hướng dẫn tại website của
Cuộc thi và thực hiện trả lời 21 câu hỏi (bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp,
01 câu hỏi dự đoán số lượng người dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc
nghiệm) trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet. Trong quá trình
diễn ra Cuộc thi, mỗi cá nhân được dự thi tối đa 03 lượt để có thể cải thiện kết quả,
mỗi lượt thi kéo dài tối đa 20 phút.
Giải thưởng: Người đạt giải được Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Giấy chứng
nhận và mức giải thưởng như sau: 01 giải nhất: 3 triệu đồng; 02 giải nhì: 2 triệu
đồng/giải; 3 giải ba: 1 triệu đồng/giải; 5 giải khuyến khích: 500.000đồng/giải.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ về Ủy ban nhân
dân huyện (qua phòng Tư pháp) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.
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