
LIEN DOAN LAO DQNG TP HAl PHONG 
CONG DOAN TR!1NG PH HANG HA! VN 

S:  '44  /CD 
V/v tham gia Cuc thi trirc tuyn "TIm hiu 
pháp 1ut v bu cir dti biêu Quoc hi và dai 

biêu Hi dong nhân dan" 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

Hái Phông, ngày  k  tháng 4 nãm 2021 

KInh gi'ri: Cong doàn các don vj trong toàn Tr'ir&ng 

Thirc hin Cong van s 113/LDLD-TGNC ngày 12/4/202 1 cüa Lien doàn Lao 
dng thành ph Hài Phông v vic tham gia Cuc thi trirc tuyn "TIm hiu pháp lutt 
v bu cü dti biu Quc hi và di biu Hi dng nhân dan"; nhm tuyên truyn, ph 
bin kin thirc co bàn v bu Cu di biu Quc hi và dti biu Hi dng nhân dan, 
Ban Thu&ng vii Cong doàn Trumg tuyên truyn, vn dng và hm9ng dn CB, VC, 
NLD tham gia Cuc thi nhu sau: 

1. HInh thtrc và dja chi website tham gia Cuc thi: 
Cuc thi ducc t chirc bang hInh thrc thi trirc tuyn, thI sinh tham gia dang k 

dir thi ti dja chi website: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn  
2. Thô'i gian: Cuc thi din ra trong vông 30 ngày (tr 0hOO' ngày 0 1/4/2021 dn 

24h00' ngày 30/4/2021). 

Thông tin chi ti& xem tti Th 1 dInh kern. 

Ban Thixing vi Cong doàn Trumg d nghj Ban chip hành Cong doàn B phn 
va T tru&ng Cong doàn các don vj trong Tru&ng phi hçip vâi thU tmng don vj trin 
khai, vn dng toàn th CB, VC, NLD don vj mInh tham gia Cuc thi vói tinh thn 
trách nhim cao de cuc thi dtt kt qua t&. Cui dçt thi, Cong doàn các don vi tng 
hçTp báo cáo k& qua tham gia cUa don vj mInh (theo máu dInh kern) v Van phông 
Cong doàn Trumg qua email: congdoanvimaru.edu.vn  truórc ngày 10/5/2021. 

TM. BAN TH!JcYNG VJ 
U TICH 

SANG 
CONGO 

TRUNG DAI HOC 

guyn Cong Vtnh 

Noinhân: 
- LDLDTP.HP (d b/c); 
- BI thu Dáng üy, HDT, Hiu truóng (d b/c); 
- Cong doàn các d/vj (de t/h); 
- L'su VPCD. 
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CONG DOAN TRUONG DH HANG HA! VN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Don vj:  Dc 1p - Ti do - Hanh phñc 

HáiPhông, ngày tháng 5 nàm 2021 

BAO CÁO KET QUA CUQC THI TR!IC TUYEN 

"TIm hiu pháp 1ut v bu cfr di biu Quc hi và di biu Hi dng nhân dan" 

TT H9 Va ten Chu'c viii S Itn thi Ngày thi Ghi chü 
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BC)TJIPHAP 
BAN TO CIIO'C CUQC TI!! TRVC TUYEN 

"TIM IiiEu PIJAP LU4.T  yE BAU CIY ))iI BIEU 
QUOC HQI VA DI BIEU HQ! BONG NHAN DAN" 

CONG HOA xA 119! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Tii do - Hnh phüc 

S& 610/TL-BTC Ha N5i, ngày 08 tháng 3 näm 2021 

THE L 
CuIc thi triic tuyn "Tim hiu pháp 1ut v bu cü 
dii biu Quc hi và di biu Hi dng nhân dan" 

Thirc hin K hoch s 609/KH-BTP ngày 08/03/2021 cüa B tnr&ng B 
Tu pháp v t chiic cuc thi trirc tuyn "TIm hiu pháp luat  v bu th di biu 

Quc hi và di biu HQi dng nhân dan (sau day gçi là Cuc thi); can cir Quyt 

djnh s 334/QD-BTP ngày 08/3/202 1 cüa B trung BO Tix pháp v vic thành 1p 
Ban T chirc và T Thur k giiip vic Ban T chi'xc Cuc thi, Ban T chrc CuOc 
thi ban hành Th 1 Cuc thi nlnr sau: 

I. TEN GQI, PH1LM VI, DOI TUQNG THAM GIA cuQc THI 

1. Ten gQi: Cuc thi trijc tuyn "Tim hilu pháp lut v bu ci dgi biéu 
QuO'c hi và dqi bilu Hi dng nhân dan ". 

2. Phim vi: Cuc thi duc phát dng, t6 chirc trên bàn quc. 

3. Di tu'çng tham gia: Cong dan Vit Nam & trong nu&c và ntr&c ngoài. 

IT. NQI DUNG Till, HINLI THU'C, THOI GIAN TO Cff(rC cuQc rm 
1.Nidungthi 

a) Luat Bu c1r di biu Quc hi và di biu Hi dng nhân dan nàm 2015 
và các van bàn hu&ng dn thi hành có lien quan; 

b) Mt s quy djnh cüa Hin pháp, Lust T ch&c Quc hi, Lut T chrc chlnh 
quyn dja phuong v bu cir di biu Qu6c hi và dai  bi&i Hi ding nhàn dan. 

2. HInh thfrc thi: Cuc thi thrcic t chüc theo hmnh thrc trçrc tuyn trên 
Cng Thông tin din tCr B Tu pháp và dt du&ng link tham dir Cuc thi trên 
Cng thông tin din tir Qu& hi; Trang thông tin din tr cüa Hi dng bu cir 
Quc gia; Trang thông tin din tü ph bin, giáo dic pháp 1ut; Trang thông tin 
din tCr Truyn hInh Quc hi Vit Nam; Báo Din tr Dai  biu nhân dan; Báo 
Pháp 1ut Vit Nam din tr và mt s ca quan báo chI khác. 

3. Thôi gian to chile Cuc thi 

Cuc thi sê din ra trong vông 30 ngày (ti'r 0h00 ngày 01/4/2021 dn 24h00 
ngày 30/4/2021). 
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in. CACH TH1TC Dli' THI VA XET GIAI 

1. Dng k diy thi 

a) Thi sinh tham gia däng k d thi trrc tip ti dja chi website cüa Cuc 
thi: Jzttps://thilimhieuphapluat.moj,gov.vn hoc truy cp Chuyên miic Cuc thi 
trirc tuyên "Tim hiu pháp luat v b.0 ccr dai  biu Quóc hOi  và cti biu Hi dng 
nhan dan" trên Cng thông tin din tfr Quc hi; Cng Thông tin din tir B Tix 
phãp; Trang thông tin din t1r cüa Hi dng bu c1r Quc gia; Trang thông tin 
din ti.r ph bin, giáo dic pháp lu.t; Trang thông tin din tfz Truyn hinh Quc 
hôi Viêt Nam; Báo Din tir D.i biu than dan; Báo Pháp lut Vit Nam din tü 
và mt s cci quan báo chI khác. 

D dugc dir thi, thI sinh cn hoàn thârih vic cung cp dy dü, chInli xác 
the thông tin bt buc theo hrn5ng dn cüa Ban T chirc du'qc däng tài ti website 
chInh thrc cüa Cuie thi. Bài dir thi cüa Ca nhân s bj coi là không hçip l nu bj 
phát hin có thông tin däng k) không chInh xác. 

b) Thông tin ngithi dir thi dàng k sê là mOt  trong nhng can ci.i d Ban To 
chi'rc Cuc thi xét trao giãi. M9i thay di v thông tin dàng k cüa ng.thi dir thi 
trong qua trinh din ra Cuc thi cn duqc thông báo kjp thai cho Ban T chirc 
theo s diên thoai lien h tai  Th lê nay. 

2. Cách thfrc thi 

a) Ngu&i d thi truy cp dang k dir thi theo huâng dn và thirc hin trá lOi 
20 cau hôi (bao gm 19 câu hói ti4c nghim triic tip, 01 câu dx doán s lucmg 
ng1xii dr thi trà 1i dñng tht ca các câu höi trc nghim) trên may tInh và các thit 
bj di dng có k& n& internet. 

b) Trong qua trIrth din ra Cuc thi, mi Ca nhân ducic dir thi thi da 03 lucrt 
thi d co th cal thin kt qua, mi 1lr9't thi kéo dài ti da 20 phiit. 

3. Cách thfrc xét giãi 

a) Kt qua thi cui cng là k& qua cao nht trong các lucit thi cüa nguèi d1r 
thi. Ban T chrc së 1ra ch9n ngithi dat  giãi là ngtthi dr thi có s câu trâ 1i tr.c 
nghim dung nhiu nh.t va có k& qua câu dir doán dung ho.c gn dting nht so 
vi k& qua tng hqp cui cüng cüa Ban t chi.'rc v s 1ung nglx&i trâ Rn dCuig 
các câu hôi trc nghim cüa Cuc thi, thrçnc xp theo thir t11 ti'r cao xung thp cho 
dn khi ch9n dü s hrçing giài theo quy djnh tai  Th 1 nay. 

b) Truông hcip nhiu nguci dir thi có cüng k& qua trã Rni dung hoc gn 
dung nht câu hôi dlj doán s6 luçnng ngi.thi trà Rni dicing các câu tr.c nghim, Ban 
T chirc s tru tiên ng.ri gri bài thi sam hcin (dugc tao  bàn ghi trithe trong h 
thng df± Iiu Cuc thi). 



c) Ban T chüc s thành Ip Hi dng xét giãi d quyt djnh nhng v.n d 
phát sinh trong qua trInh dánh giá và xét giài Cuc thi. 

IV. GIAI THU'ONG CUQC THI 

1. Ngixäi d.t giài duge Ban T chirc CuOc thi cp Giy chCrng nhn kern 

theo hin vt (n&i co) và rnc giâi thithng nhu sau: 

- 01 Giài Nht: 6.000.000 dng/giài (Sáu triu dng/giâi); 

-05 Giâi NhI: 3.000.000 dng/giài (Batriu dng/giài); 

- 10 Giài Ba: 2.000.000 dng/giài (Hai triu dngIgiài); 

- 20 Giài Khuyn khIch: 1.000.000 dng/giái (Met triu dng/giãi). 

2. Can cü kt qua Cuc thi và ngun kinh phi thu hut tü xà hi hóa, Ban T 

chüc Cuc thi xem xét, quyt djnh thng Ca cu giâi thithng, müc giài thithng, qua 

tng cüa Cuc thi. 

3. Vic chçn bài thi d.t giãi và giài quy& nhttng vn d phát sinh do Ban T 
chüc Cuc thi quyt djnh. 

V. KHONG CONG NHN KET QUA Till VA GIAI QUYET iuriEu 
N1VECUQCTffl 

1. Ban T chrc Cuc thi sê chñ dng loai bó và không Cong nhn k& qua 
thi d& vói nguii dir thi trong các trurng hçTp sau: 

a) Sr diing thông tin không dung hoc không có that d dng k dçr thi; 

b) Sir diing thông tih cüa ngui khác d dir thi; 

c) C6 chia sê thông tin d ngithi khác cüng tham gia dir thi; 

d) Nh& ngui khác thi h hoc thi h ngthi khác; 

d) Co hãnh vi khác vi phm v do dirc, thun phong ml tiic; lam ánh huOng 
dn tInh nghiêm tiic, Cong bang, khách quan và an toàn thông tin cüa Cuc thi. 

2. Tnr&ng hcrp có khiu nti lien quan dn Cuc thi, ngi.thi khMu nai  gCri vn 
bàn dn Ban T chrc CuOc  thi xem xét, giãi quyt tnràc khi tin hành trao giâi 
thithng. Ban T chüc Cuc thi xem xét, giài quyt khiu ni. Quyt djnh giài quyt 
khiu ni cüa Ban T chirc Cuc thi Là quy& djnh cui ciing, có hiu lirc thi hành. 

YL THÔNG TIN LIEN m 
1. Tra cfru, tim hiu thông tin, th 1, hirfrng dn, giãi dáp, cp nht 

hot dng cüa Cuc thi 
Dja chi website: https://tliitimhieuplzapluat.moj.gov. vii 

2. H trçr v k5 thut, htróng dn dáng k, each thüc tham gia Cuc thi 
- Din thoi: 024.62739468 (tr 08h00 dn 17h00, cáo ngày lam vic trong 

tun); thng dài h trçi: 1900888824 (bm nhánh s 8). 



No'i n!zân: 
- B trtrâng (dé báo cáo); 
Ban To chic Cuc thi (dê thirc hin); 

- Các c0 quan báo chI (dê dãng tãi); 
- Liru: VT, PBGDPL, 

TM. BAN TO CHi5'C CUQC Till 
TRIY1NG BAN 

TYOG 
Nguyen Thanh Tjnh 
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- Email: pbgdplinoj.gov.vn. 
3. Thu'ô'ng tr,rc Ban T chfrc Cuc thi 
Vi Ph bin, giáo diic pháp lust, B Tix pháp, 5 8-60 Tr.n Phü, Ba DInh, Ha 

Ni, din thoai: 024.62739468. 

Trên day là Th 1 Cuc thi trrc tuyn "TIm hiêu pháp 1uQ..t v bu cir di 
biu Quc hi và di biu Hci dng nhân dan". Trong qua trInh th chüc, nu có 
khô khän, vizóng mc, d nghj lien h Thumg trrc Ban T chirc Cuc thi d 
dixqc giâi dáp, li trq./l— 
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