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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cư M’gar, ngày 22 tháng 9 năm 2021

Số: 2981/TL-BTC

THỂ LỆ CUỘC THI
“Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19”
Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 15/9/2021 của UBND huyện Cư
M’gar về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng,
chống dịch COVID-19” năm 2021 trên địa bàn huyện Cư M’gar; Quyết định số
2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2021 của UBND huyện về thành lập Ban tổ
chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19”. Ban tổ chức
Cuộc thi cấp huyện ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:
I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI
1. Phạm vi:
Cuộc thi được phát động, tổ chức trong phạm vi trên địa bàn huyện Cư M’gar.
2. Đối tượng dự thi (gọi chung là thí sinh dự thi) gồm:
- Là học sinh Trung học cơ sở (hoặc sinh năm 2010 trở về trước), Trung học
phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện;
- Là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, thành viên các tổ chức
hội, đoàn thể, người lao động, Nhân dân đang học tập và làm việc tại các cơ quan,
đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
(trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ Thư ký, Tổ giúp việc Cuộc
thi;
3. Nội dung thi:
- Trả lời đề thi gồm 23 câu hỏi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch
COVID-19” và các Văn bản hướng dẫn có liên quan. Trong đó có 20 câu hỏi trắc
nghiệm; 02 câu hỏi tình huống và 01 câu hỏi tự luận.
- Đề thi do Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện phát hành bằng Văn bản giấy và
được đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện Cư M’gar tại địa chỉ
https://cumgar.daklak.gov.vn
4. Hình thức và cách thức làm bài thi:
- Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết (viết tay hoặc đánh máy bằng
Tiếng Việt) bằng cách trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, giải quyết tình huống và tự
luận. Mỗi cá nhân dự thi, chỉ được gửi 01 (một) bài thi.
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- Thí sinh dự thi liên hệ với cơ quan, tổ chức, đơn vị, để được hướng dẫn in đề
thi bằng văn bản giấy hoặc có thể tự in hoặc truy cập trang thông tin điện tử huyện
Cư M’gar tại địa chỉ https://cumgar.daklak.gov.vn để in đề dự thi.
+ Đối với câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh có thể làm bài trực tiếp trên đề thi
bằng cách đánh dấu nhân (x) vào ô vuông ( ) mà mình lựa chọn tương ứng với
nội dung câu trả lời có các chữ: a, b, c, d…
Ví dụ:
Câu hỏi: Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố dịch bệnh COVID-19 là
đại dịch toàn cầu từ thời điểm nào?
a) Ngày 01/04/2020.



b) Ngày 23/01/2020.



c) Ngày 11/3/2020.



d) Ngày 01/02/2020.



Nếu thí sinh chọn câu trả lời là ngày 01/04/2020 – thì tương ứng với chữ a,
thì đánh dấu như sau:
a) Ngày 01/04/2020.



b) Ngày 23/01/2020.



c) Ngày 11/3/2020.



d) Ngày 01/02/2020.



Nếu thí sinh chọn câu trả lời là ngày 23/01/2020 – thì tương ứng với chữ b,
thì đánh dấu như sau:
a) Ngày 01/04/2020.
b) Ngày 23/01/2020.




c) Ngày 11/3/2020.



d) Ngày 01/02/2020.



+ Đối với câu hỏi tình huống và tự luận, thí sinh làm bài trên giấy A4.
- Sau đó cả 03 phần thi: trắc nghiệm, giải quyết tình huống và tự luận đóng
thành tập trở thành bài dự thi của thí sinh.
II. YÊU CẦU VỀ BÀI DỰ THI
- Bài dự thi được xem là hợp lệ phải bảo đảm đầy đủ các yêu cầu sau:
+ Trả lời đủ số lượng các câu hỏi, không sao chép nội dung giữa các bài dự
thi, không sao chép thành nhiều bản để gửi dự thi.
+ Trang bìa bài dự thi phải ghi rõ: Họ tên, giới tính, năm sinh, dân tộc, địa chỉ
nơi ở, hoặc nơi công tác hoặc nơi học tập (ghi rõ trường, lớp đang học) của người dự
thi.
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+ Bài dự thi có từ 02 trang trở lên phải đánh số trang theo thứ tự, đóng lại
thành tập và phải được gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi trong thời hạn nhận bài dự thi.
*Lưu ý:
- Ban Tổ chức Cuộc thi không trả lại các bài dự thi cho thí sinh, được quyền
sử dụng các bài dự thi phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.
III. TRÌNH TỰ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN BÀI DỰ THI
1. Trình tự, thời gian:
- Sau khi ban hành Kế hoạch, ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức (
BTC) Cuộc thi. BTC Cuộc thi ban hành Thể lệ, bộ câu hỏi, đề thi; cụ thể:
- Thời gian ban hành bộ câu hỏi: Ngày 24/9/2021.
- Thời gian phát hành đề thi: Ngày 01/10/2021.
- Thời gian nhận bài thi: Từ ngày 08/10/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày
15/11/2021.
- Thời gian tổng kết, trao thưởng Cuộc thi: Tháng 12/ 2021.
(Đối với những bài dự thi gửi theo đường bưu điện thì thời hạn được tính theo
dấu bưu điện).
2. Địa điểm nhận bài dự thi
- Các cơ quan, đơn vị, trường học nhận bài, tổng hợp số lượng bài dự thi theo
Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 15/9/2021 của UBND huyện Cư M’gar về việc
ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch
COVID-19” năm 2021 trên địa bàn huyện Cư M’gar. Sau đó nộp về Phòng Tư
pháp Huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. (Đối tượng dự thi nộp bài về trường học,
cơ quan, đơn vị nơi mình đang học tập hoặc công tác, sinh sống. Các trường học,
cơ quan, đơn vị tiếp nhận bài thi và gửi về Phòng Tư pháp Huyện Cư M’gar).
- Thí sinh có thể gửi bài dự thi bằng đường bưu điện, bài dự thi gửi về: Phòng
Tư pháp huyện Cư M’gar, số 134, Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư
M’gar, Tỉnh Dak Lak.
IV. CÁCH THỨC CHẤM THI
Ban giám khảo chấm điểm theo quy chế và thang, bảng điểm Cuộc thi; tham
mưu trình Ban Tổ Cuộc thi xem xét, tổng kết trao giải thưởng.
1. Điểm thi: Là điểm trung bình của các giám khảo đối với 01 bài thi.
2. Phương pháp chấm và tính điểm: Được chấm chéo bởi các giám khảo
theo thang, bảng điểm của Cuộc thi. Điểm của bài thi là điểm trung bình của các
Giám khảo chấm cho 01 bài thi
3. Xếp hạng bài thi.
- Việc xếp hạng bài thi dựa trên điểm trung bình của các giám khảo từ cao
nhất trở xuống theo cơ cấu giải thưởng.
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Việc xếp hạng bài thi sẽ được thực hiện phân chia theo 02 nhóm đối tượng
gồm:
+ Nhóm 1: Là học sinh Trung học cơ sở (hoặc người dự thi sinh từ năm 2010
trở về trước), Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục
thường xuyên huyện…
- Nhóm 2: Là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao
động, đoàn viên, hội viên các hội đoàn thể, Nhân dân đang học tập và làm việc tại
các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
4. Quy định đối vói Ban Giám khảo
Bảo đảm chấm thi khách quan, trung thực, công bằng, đúng thang bảng
chấm điểm. Sau khi chấm thi Ban Giám khảo tổng hợp đánh giá kết quả chấm thi,
báo cáo Ban Tố chức Cuộc thi.
V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Phương thức xếp giải thưởng
a. Đối với giải tập thể: Xét thưởng do Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện xem
xét và quyết định dựa vào các tiêu chí sau:
- Kết quả chỉ đạo triển khai Cuộc thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương; cụ thể:
+ Việc ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai Cuộc thi;
+ Tuyên truyền về Cuộc thi, nội dung pháp luật liên quan đến Cuộc thi;
+ Đôn đốc triển khai Cuộc thi;
+ Số lượng bài tham gia dự thi, tại cơ quan, đơn vị, địa phương;
+ Đánh giá, tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi cấp cơ sở…;
+ Chất lượng, hiệu quả tổ chức Cuộc thi, tại cơ quan, đơn vị, địa phương;
- Kết quả đạt được tại Cuộc thi cấp huyện:
+ Chấp hành chế độ thông tin, báo cáo về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện;
+ Số lượng bài dự thi cấp huyện;
+ Số lượng bài dự thi đạt giải cấp huyện.
b. Đối với giải cá nhân: Dựa trên kết quả tổng điểm thi trung bình của thí
sinh.
2. Giải thưởng Cuộc thi cấp huyện
Tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi được nhận cờ hoặc Giấy khen của UBND
huyện và kèm theo mức tiền thưởng gồm:
a. Giải tập thể:
+ 01 giải nhất:

3.000.000 đồng;

+ 01 giải nhì:

2.000.000 đồng;
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+ 03 giải ba, mỗi giải:
+ 10 giải khuyến khích, mỗi giải:

1.000.000 đồng;
500.000 đồng.

b. Giải cá nhân:
- Giải cá nhân cho người lớn gồm:
+ 01 giải nhất:

3.000.000 đồng;

+ 02 giải nhì, mỗi giải:

2.000.000 đồng;

+ 03 giải ba, mỗi giải:

1.000.000 đồng;

+ 10 giải khuyến khích, mỗi giải:

500.000 đồng.

- Giải cá nhân cho học sinh gồm:
+ 01 giải nhất:

2.000.000 đồng;

+ 02 giải nhì, mỗi giải:

1.500.000 đồng;

+ 03 giải ba, mỗi giải:

1.000.000 đồng;

+ 10 giải khuyến khích, mỗi giải:

500.000 đồng.

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch
COVID-19” năm 2021 trên địa bàn huyện Cư M’gar./.
Nơi nhận:
- UBND huyện (thay B/c);
- Phòng PBGDPL Sở Tư pháp;
- Thành viên BTC Cuộc thi cấp huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Thành viên BGK, Ban đề, thư ký Cuộc thi;
- Lưu: VT.

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Y Wem Hwing

