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THỂ LỆ
Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông
trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 3505/KH-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn
giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2022 (gọi tắt là Cuộc thi), Ban tổ
chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:
I. NGƯỜI DỰ THI
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng
vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
II. NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC DỰ THI
- Người mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp
luật.
- Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký giúp việc Ban tổ chức
và Tổ thư ký giúp việc Ban giám khảo.
- Bố, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ
thư ký giúp việc Ban tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Ban giám khảo.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI
1. Nội dung thi.
Tìm hiểu các quy định về Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và các văn
bản liên quan.
2. Hình thức thi.
Thi viết bằng hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm và tự luận.
IV. YÊU CẦU VỀ BÀI DỰ THI
1. Yêu cầu về nội dung
- Đúng chủ đề, nội dung quy định;
- Mỗi người dự thi chỉ được tham gia 01 bài dự thi, trả lời đủ các câu hỏi
của Ban tổ chức Cuộc thi; không bắt buộc chép lại câu hỏi, không nhất thiết phải
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trả lời theo thứ tự câu hỏi. Nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa
phải có chú thích rõ ràng.
* Lưu ý: Đối với mỗi câu hỏi trắc nghiệm người dự thi chỉ được lựa chọn 1
đáp án.
(Có Câu hỏi kèm theo).
2. Yêu cầu về hình thức
- Bài dự thi viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt phải trên khổ giấy A4;
bài dự thi phải được đánh số trang theo thứ tự, đóng lại thành tập;
- Phía trên (hoặc trang bìa) của bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi “Tìm hiểu pháp
luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2022; họ và tên, tuổi
(hoặc ngày tháng năm sinh), địa chỉ (nơi ở, công tác, học tập), số điện thoại
(nếu có);
- Khuyến khích các Bài dự thi được trình bầy công phu, có sưu tầm tranh
ảnh minh hoạ, có tính giáo dục sâu sắc.
3. Bài dự thi không hợp lệ
- Bài của người không được dự thi;
- Bài dự thi có nội dung sao chép của người khác dưới mọi hình thức;
- Lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà
nước Việt nam; vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục và các vi phạm pháp luật
khác;
- Bài dự thi gửi quá thời gian quy định.
V. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ
THI, HÌNH THỨC GỬI BÀI DỰ THI
1. Thời gian tổ chức Cuộc thi
- Cuộc thi được tổ chức từ ngày công bố Thể lệ Cuộc thi đến 15/4/2022.
- Thời hạn kết thúc nhận bài dự thi chậm nhất là 17giờ 00’ ngày 15/4/2022
(nếu bài dự thi gửi qua đường bưu điện thì tính theo dấu bưu điện nơi gửi).
- Tổng kết, trao giải cuộc thi: Trong tháng 5/2022.
Khi đến nhận giải thưởng, cá nhân đạt giải phải mang theo một trong các
giấy tờ sau: Thẻ học sinh; Chứng minh thư nhân dân. Trường hợp người đạt giải
không thể trực tiếp đến nhận giải thưởng thì Ban Tổ chức sẽ gửi giải thưởng đó
theo địa chỉ ghi trên bài dự thi.
2. Địa chỉ nhận bài dự thi
Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu.
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Địa chỉ: Tầng 3, nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, Phường
Tân Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
Điện thoại: 0213.3874666; 0213.3876413.
3. Hình thức gửi bài dự thi
Tùy theo điều kiện thực tế nơi người dự thi học tập, công tác hoặc sinh
sống, người dự thi có thể gửi bài dự thi về Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp bằng một trong các hình thức sau:
- Nộp bài dự thi tập trung theo cơ quan, đơn vị, địa phương (nếu nộp ở địa
phương đề nghị nộp về Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, sau đó Phòng Tư
pháp có trách nhiệm nộp về Sở Tư pháp);
- Nộp bài dự thi trực tiếp tại Sở Tư pháp;
- Gửi bài dự thi qua đường bưu điện (ngoài phong bì cần ghi rõ: “Bài dự
thi Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm
2022.
VI. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
1. Giải tập thể
Giải tập thể trao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương (các sở, ban, ngành,
đoàn thể tỉnh; các phòng, ban cấp huyện; các xã, phường, thị trấn; trường học,
đơn vị vũ trang; doanh nghiệp,… ) theo thứ tự tiêu chí sau: nhiều bài đạt giải
cao, nhiều bài đạt giải, nhiều bài dự thi. (Lưu ý: Bài dự thi được tập hợp gửi
theo từng cơ quan, đơn vị, địa phương có xác nhận của cơ quan, đơn vị, địa
phương; Các Bài dự thi không gửi tập trung sẽ không tính vào số bài tập thể để
xếp giải tập thể).
- 01 giải nhất, trị giá:

7.000.000 đồng.

- 02 giải nhì, trị giá:

5.000.000 đồng.

- 03 giải ba, trị giá:

3.000.000 đồng.

- 05 giải khuyến khích, trị giá: 2.000.000 đồng.
2. Giải cá nhân
- 01 giải nhất, trị giá:

5.000.000 đồng.

- 02 giải nhì, trị giá mỗi giải:

3.000.000 đồng.

- 05 giải ba, trị giá mỗi giải:

2.000.000 đồng.

- 20 giải khuyến khích, trị giá mỗi giải: 1.000.000 đồng.
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Thể lệ và câu hỏi Cuộc thi được công bố công khai, rộng rãi trên các
phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, Trang thông tin điện tử của Sở
Tư pháp, Trang thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ
trang, học sinh, sinh viên và nhân dân các dân tộc đang sinh sống, học tập, công
tác tại tỉnh Lai Châu hưởng ứng tham gia Cuộc thi trong phạm vi cơ quan, đơn
vị, địa phương quản lý./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Vụ PBGDPL-Bộ Tư pháp;
- Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các doanh nghiệp nhà nước;
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, PBGDPL.

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
TRƯỞNG BAN

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Lê Thanh Hải
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