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KE HO3CH 
Thirc hin Cuc thi tr1rc tuyn 

• A A A A , A A A Tim hieu phap 1ut ye bau cii' di bieu Quoc hçn 
và dii biêu Hi dông nhân dan" do B Tir pháp to chtI'c 

Thirc hin Ké hotch s 609/KH-BTP ngày 08/3/2021 ca B Tu pháp ye to 
chic Cuc thi trirc truyên "TIm hiêu pháp 1ut ye bâu cir dai  biêu Quôc hi và di 
biêu Hi dông nhân dan" (Cuc thi); Ké hoach so 61/KH-HDPH ngày 06/4/2021 
cña Hi dông phôi hç'p phô biên, giáo dic pháp 1ut tinh Ninh BInh ye to chüc 
Cuc thi; The 1 so 610/TL-BTC ngày 08/3/2021 cüa Ban To chirc Cuc thi, Hi 
dông phôi hçip phô biên, giáo diic pháp 1ut huyn xây dimg Kê hotch thirc hin 
Cuc thi trên ctja bàn huyn nhu' sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 
1.MucdIch 
To chüc thixc hin kjp thai, có hiu qua Cuôc thi trrc tuyên "TIm hiêu pháp 

luât ye bâu cu dai biêu Quôc hôi va dai biêu HOi dông nhân dan" do Bô Tu phap 
phát dng nhàrn phô biên, tuyên tmyên rng rãi, nâng cao hiêu biêt pháp 1ut ye 
bâu cfr cQng nhix nhn thüc cüa mçi cong dan Via Nam ye mic dich, nghia Va 
tam quan trçng cüa cuc bâu cir dti biêu Quôc hi khóa XV và dai  biêu Hi dOng 
nhân dan nhim kr 202 1-2026. Qua do gop phân tIch circ dng viên, khuyên khIch 
các tang lap Nhân dan huang üng, tham gia, the hin quyên, nghTa v1i cOng dan dôi 
vOl hoat  dng bâu ci:r. 

2. Yêu câu 
- Vic thirc hin Cuc thi dam bào ctOng mic dIch, yêu câu theo Kê hoch, 

The 1 Cuc thi. Dông thOi phái dam bão nghiêm tüc, thiêt th?c, thu hit duçc sir 
tham gia dông dáo cüa can b, cOng chüc, viên chic, hrc h19'ng vu trang, doàn 
vien, thanh niên, hoc viên, hoc sinh và các tang lOp Nhân dan trên dja bàn huyn. 

- Trng co quan, dcin vj, da phucing và các to chüc doàn the xã hi xác djnh 
rO trách nhirn, cong vic c1i the trong vic phôi hçp thirc hin Cuc thi rnt each 
thông nhât, hiu qua. 

II. DO! TTJNG, NO! DUNG, HINH TH!J'C, THI GIAN TO CHI5C 
CuOC THI VA Gil THU'OG 

1. Di tu'9ng thy thi: Can bô, cOng chrc, viên chirc, nguOi lao dng; can b, 
chiên s luc lu'çrng vu trang nhân dan; doàn viên, hi viên, h9c yiên, hpc sinh và các 
tang lap nhân dan trên dja bàn huyn. 

2. Ni dung diy thi 
- Lut Bâu cir di bieu QuOc hi và dai  biêu Hi dông nhân dan nãrn 2015 yà 

các van bàn hu'Ong dan thi hành có lien quan; 
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- Mt s quy djnh cüa Hin pháp, Lut T chirc Quc hi, Lut T chüc chInh 
quyên dja phucing ye bâu cir dti biêu Quôc hi và dai biêu Hi dông nhân dan. 

3. HInh thuc thi 
Cuc thi di.rçic to chirc drni hInh thi'rc trirc tuyen, thI sinh có the vâo trirc tiêp 

tai dung link https://thitimhieuphgp/uaLmoj.ov.vn  hoc chuyên miic Cuc thi trirc 
tuyên ti các Trang/Công thông tin din tü nhu sau: 

- Trang thông tin din tCr huyn Kim Scm; 
- Trang thông tin din tr phô biên, giáo diic pháp 1ut tinh Ninh BInh; 
- Trang thông tin din ti'r Sm Tu pháp Ninh BInh; 
- Cong thông tin din tü B Tu pháp; 
- Trang thông tin din tir phô biên, giao diic pháp 1ut; 
- Trang thông tin din tü cüa Hi dOng bâu cir QuOc gia; 
- Trang thông tin din tir Truyên hInh Quôc hi Vit Nam; 
- Báo.Dién ti'r Dai biêu nhân dan; 
- Báo Pháp 1ut Vit Nam din tCr và mt so cor quan báo chI khác. 
4. Cách thuc thi 
- Nguai du thi tra kn cac câu hoi trAc nghiem true tiêp trén may tinh hoãc cac 

thiêt bj di dng có kêt nôi internet theo phân mém b câu hOi duçc thiêt kê san (gôm 
19 câu hOi träc nghim và 01 câu dir doán so luqng ngumi tham gia trã Ri dung các 
câu hói). 

- Mi cá nhân duqc dir thi tôi da 03 lan, mOi lan thi kéo dài tôi da 20 phiit. 
5. Thôi gian t chIrc cuc thi: Theo Ké hotch cüa B Tu pháp, tü ngày 

01/4/2021 dên.ngày 30/4/202 1. 
6. Giãi thu'öng 
Ban To chc Cuc thi - B Tu pháp së trao 01 giái nhât, 05 giâi nhI, 10 giâi 

ba, 20 giâi khuyên khich. Giá trj giài thu&ng vã các van dê lien quan duçmc thirc hin 
theo quy djnh tai  The l so 61 0/TL-BTC ngày 08/3/2021 cüa Ban To chIrc Cuc thi. 

III. CAC HOAT BONG TRIEN KHAI 
1. Xãy dtrng, ban hành Kê hoich trin khai thyc hin Cuc thi trên dla 

bàn huyn 
- Ca quan chü trI: Phông Tii pháp cAn cü ké hoch triên khai cuc thi cüa B 

Tir pháp, cüa tinh, tham muu Hi dông phôi hap phô biên, giáo dijc pháp lu.t 
huyn ban hành Kê hotch triên khai, th1rc hin Cuc thi trên dja bàn huyn. 

- Ca quan phoi hap: Các ngành thành vien Hii dông phôi hap huyên; 
UBND các xA, th trân 

- Thmi gian thirc hin: truc ngày 15/4/2021. 
2. T chüc phát dng, triên khai thi'c hin Cuc thi 
- Co quan chii trl: Phông Tu pháp phOi hap vOi Ban Tuyen giáo Huyn üy 

(ca quan Thuèng trirc cüa Tiéu ban Thông tin, tuyén truyên ye bâu cir) phát dng 
trien khai Cuôc thi tmi các phàng, ban, ngành, doân the, dja phixang trén dja bàn 
huyn. 

- Co quan phôi hcmp: Thành viên Hi dông phôi hap huyn; các co quan, don 
vj, dja phi.rcmng phát dng cuc thi tOi các dôi tucmng thuc phm vi quán l. 

- Thôi gian thirc hin: Tru&c ngày 15/4/2021. 
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3. T chfrc các hot dng truyn thông v Cuc thi 
Tuyên truyên, phô biên các vAn bàn chi dao,  huóng dn, the i Cuc thi 

thông qua cac hôi nghj, the cuôc giao ban, sinh hoat chInh trj... Xây dirng, dAng tãi 
thr?ng link cüa Cuôc thi; các tin, bài, chuyên miic, phóng sir, t9a dam truyên thông 
ye Cuc thi trên Trang thông tin din tr cUa huyn và các dja phuong, Dài Truyên 
thanh các cap vA hInh thi'rc phü hcip khác. 

- Co quan thirc hin: PhôngTu pháp, Phông VAn hoá và Thông tin, Trung 
tam VAn hoá - The thao vA Truyên thanh huyn; các ngAnh thành viên khác cüa 
Hi dông phôi hçip huyn, UBND các xA, thj trân. 

- Th?yi gian thirc hin: Tus khi phát dng den khi kêt thüc Cuc thi. 
4. TAng cu'ô'ng don dc, 4n dng, khuyn khich thI sinh tham gia dam 

bão dung quy djnh cüa th 1 Cuc thi 
- Co quan chü trI: Phông Tu pháp, Ban Tuyên giáo, Phông Ni V11, Phông 

Giáo duc và Dào tao, Phông Lao dng - Thiiong binh va XA hi, Cong an huyên, 
Ban Chi huy Quan s1r huyn, Don Biên phông Kim Son, HAi di 2 BO di Biên 
phông, Uy ban MTTQ Vit Nam huyn Kim San, Lien doàn lao dng huyn, Hi 
Lien hip phii nQ huyn, Huyn doàn Kim Scm phôi hcp vói ngành thành viên Hi 
dOng phôi hqp huyn; các cci quan, dcm vj, dja phuong có lien quan v,n dng, 
khuyên khIch, tao  diêu kin cho các thI sinh tharn gia drthi. 

- Thai gian thrc hin: Tü khi phát dng den khi ket thüc Cuc thi. 
5. Tng kt, dánh giá kt quA triên khai thrc hin Cuc thi trên da 

bàn tinh 
- Co quan chü trI: Phông Tu pháp phôi hçip vyi Ban Tuyên giáo Huyn ày, 

các cci quan, dun vj to chirc tOng kêt, dánh giá ket quA Cuc thi bAng hInh thirc phü 
hqp. Dê khuyen khIch, dng viên các thi sinh tham gia dir thi, ngoài các giAi 
thithng cüa Ban To chirc Cuc thi, cAn cü diêu kin thrc té, các co quan, dun vj, 
dja phixong có the khen thu&ng cho các cA nhân dt thAnh tich cao, tIch c1rc tham 
gia Cuc thi. 

- Co quan phôi hcp: Thành viên Tiêu ban Thông tin, tuyên truyen ye bâu cir 
huyên; thành viên Hôi dông phôi hcip huyn; Hi dông phôi hqp cap huyn; các cci 
quan, dun vj, dja phuong. 

- Th?ii gian thirc hin: Sau khi kêt thüc Cuc thi. 
IV. TO .CHUC THU'C HIN 
1. Giao Phông Tu pháp - Co quan thuting trrc cüa Hi dng phi hçip ph 

bien, giáo duc pháp 1ut huyên tham mixu Hi dông phôi hçip huyn quyêt djnh 
thành l.p Ban Chi dao  trien khai Cuôc thi; là don vj dâu môi chü trl, phoi hçip vth 
các coquan, dun vj có lien quan dê triên khai, huàng 1rng Cuc thi. Phôi hçip vâi 
Ban To chi.'rc Cuc thi B Li phAp thrc hin rà soát danh sách, thông tin cüa các 
thI sinh di,r thi dAm bAo khOng vi phm the i Cuc thi và xác minh thông tin thi 
sinh dat  giAi theo dé nghj cüa Ban TO chirc Cuc thi Trung ucing (néu co). Theo 
dôi, don doe, kiêm tra, tong hop, bAo cáo két quA; dê nghj cap có thâm quyên khen 
thtthng dôi vâi các tp the, cá nhân có thAnh tIch xuât sAc trong cong tAc to chác 
hu&ng üng, triên khai Cuc thi tren dja bàn huyn. 
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2. D nghj Ban Chi huy quân sir huyn, Dn Biên phông Kim Son, Hãi di 2 
B di Biên phông ph& hçip trin khai, vn dng can b chiên s, cong nhân viên, 
ngui lao dng và h9c viên tIch circ hu&ng 1rng tham gia Cuc thi. 

3. Phông Van hoá và Thông tin huyn, Trung tam Van hoá The thao và 
Truyên thanh huyn, Trang thông tin din t1r huyn tIch circ thông tin, truyên thông 
ye Cuc thi, däng tái các tin, bài tuyên truyên pháp lut ye bâu cr; ye the l, ni 
dung, tiên d, kêt qua triên khai Cuc thi. 

4. Thành viên Hi dông phôi hçp huyn, các phông, ban, ngành, doàn the, 
các Trung Trung h9c phô thông và Trung tam Giáo dic thithng xuyên và Giáo 
diic nghê nghip can ci'r chüc näng, nhim yi cüa mInh có trách nhim phát dng, 
triên khai thi:rc hin nghiêm tüc, hiu qua Ké hoach nay; khuyên khich, tao  diêu 
kin cho các can b, cong chirc, viên chic, ngi.thi lao dng, hrc krgng vu trang, 
doàn viên, hôi viên, hoc sinh và các tang lap nhân dan trong Co quan, don vj, da 
phisong mInh tich c1rc tharn gia Cuc thi. Báo cáo kêt qua so hing ngithi dr thi 
theo tüng tuân, tiên d triên khai thrc hin Cuc thi ye Phông Tu pháp huyn dê 
tong hçp báo cáo UBND huyn, S Tu pháp theo quy djnh. 

5. Kinh phi to chüc triên khai thirc hin Cuc thi di.rçic bô tn tü nguôn ngân 
sách Nhà nuác cap cho cho cOng tác phô biên pháp 1ut ye bâu cfr; kinh phi tr các 
chuongtrInh, Dê an ye phô biên, giáo diic pháp lut và nguOn kinh phi h?p  pháp 
khác (neu co). 

Trong qua trInh to chirc thirc hin, nêu Co khó khàn vithng mac dê nghj các 
cci quan, don vj, dja phucing phán ánh ye PhOng Tu pháp, SDT: 02293.862.12 1 d 
tong hqp báo cáo UBND huyn, S& Tii pháp xem xét, tháo gO./.i'V 

Noi nhân: 
- S& Tu pháp; 
-UBNDhuyn; 
- Các phèng, ban, ngành, doàn the; 
- Các &m vj 1irc It.rcing vu trang nhân dan dong ti-en dja 
bàn huyn; 

- UBND các xa, thj ti-an; 
- Trung tam Giáo diic thu&ng xuyên và Giáo diic 
nghe nghip; các trt.rmg Trung hc phô thông; 

- Liru: HD, PTP. 
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