
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:           /SGDĐT-CTTT 

V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến 

“Pháp luật học đường” cho 

học sinh THPT. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                Hà Tĩnh, ngày       tháng 11 năm 2019 

          

Kính gửi: Các Trường Trung học phổ thông. 

 

Triển khai thực hiện Công văn số 5107/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 

06/11/2019 của Bộ GD&ĐT và Công văn số 783/STP-PBGDPL ngày 07/11/2019 

của Sở Tư pháp về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”, Sở 

GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị hưởng ứng Cuộc thi này như sau: 

- Đối tượng dự thi: Học sinh trung học phổ thông. 

- Hình thức thi trực tuyến: Trên website: http://timhieuphapluat.vn. 

- Thể lệ cuộc thi, thời gian thi, giải thưởng: Có văn bản kèm theo. 

Đề nghị các trường THPT phổ biến cụ thể Kế hoạch tổ chức Cuộc thi này và 

động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để học sinh tích cực tham gia thi.  

Đề nghị các đơn vị thực hiện có hiệu quả./. 

(Sở gửi kèm các tài liệu liên quan). 

 
 

Nơi nhận:               
- Như kính gửi; 

- Sở Tư pháp; 

- Giám đốc, các phó giám đốc Sở; 

- Các phòng: GTPT, TXCN;          
- Lưu: VT, CTTT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 
 

 

Đặng Thị Quỳnh Diệp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://timhieuphapluat.vn/


(Tài liệu đính kèm) 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TƯ PHÁP 

Số: 783/STP-PBGDPL 
V/v hưởng ứng cuộc thi trực tuyến 

“Pháp luật học đường” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 11 năm 2019 

 
 

                 Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và 

Xã hội, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 
 

 

Ngày 16/8/2019, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5454/UBND-NC1 về việc 

triển khai Kế hoạch số 3086/KH-BTP ngày 15/8/2019 của Bộ Tư pháp về việc tổ 

chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp. Ngày 24/10/2019, Bộ Tư pháp ban hành Văn bản số 

4183/BTC về việc tổ chức phát động Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”. 

Theo đó Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Pháp luật 

học đường”, thành lập Ban Tổ chức cuộc thi và ban hành Thể lệ cuộc thi. Thời 

gian tổ chức vòng loại cuộc thi bắt đầu từ ngày 11/11/2019 đến hết ngày 

22/12/2019. 

Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp và chỉ đạo của UBND tỉnh, để tham gia 

hưởng ứng cuộc thi này một cách có hiệu quả, Sở Tư pháp đề nghị Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Tỉnh đoàn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện một số 

nội dung như sau: 

- Chỉ đạo, tổ chức phổ biến sâu rộng Thể lệ cuộc thi và vận động, khuyến 

khích, tạo điều kiện cho các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục 

thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và học sinh, sinh viên, học viên thuộc 

phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi.  

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác truyền thông về cuộc thi trên cổng/trang thông 

tin điện tử của địa phương, đơn vị hoặc các hình thức phù hợp khác, đăng tải 

đường link về cuộc thi trên cổng/trang thông tin điện tử của địa phương, đơn vị và 

các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chủ động cập nhật tin, bài truyền 

thông về cuộc thi và gửi về Ban Tổ chức (email: thaobtp@moj.gov.vn) để theo dõi, 

đăng tải trên website: http://timhieuphapluat.vn. 

mailto:thaobtp@moj.gov.vn
http://timhieuphapluat.vn/


- Để khuyến khích, động viên các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 

học sinh, sinh viên, học viên tham gia cuộc thi, ngoài các giải thưởng của Ban Tổ 

chức cuộc thi, căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức khen thưởng cá nhân đạt giải tại 

các vòng thi và các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích cực hưởng ứng, 

triển khai cuộc thi.  

- Chỉ đạo việc phối hợp với Ban Tổ chức cuộc thi thực hiện rà soát danh 

sách, thông tin của thí sinh tham dự thi đảm bảo không vi phạm thể lệ cuộc thi và 

xác minh thông tin thí sinh đạt giải tại các vòng thi (nếu có). 

Trong quá trình thực hiện, mọi thông tin đề nghị phản ánh về Ban tổ chức 

Cuộc thi (Đơn vị thường trực : Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật -Bộ Tư pháp - 

đồng chí Lê Nguyên Thảo: số điện thoại: 024.62739469/0916496880, email: 

thaoln@moj.gov.vn). 

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Y 

tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn và Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố, thị xã nghiêm túc thực hiện ./. 
 

Nơi nhận:               
- Như kính gửi;          
- Lưu: VT; PBGDPL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 
 

 
 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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