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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số:         /STNMT-TTr 

V/v: Phát động hưởng ứng cuộc thi “Tìm 

hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019” do 

Bộ Tư pháp tổ chức. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Bắc Kạn, ngày        tháng 7 năm 2019 

                                Kính gửi:  

                                                 - Các phòng chuyên môn; 

                                                 - Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-STNMT ngày 22/01/2019 về công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019; Căn cứ Văn bản số 405/STP-

PBGDPL ngày 26/4/2019 của Sở Tư pháp về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu 

pháp luật trực tuyến năm 2019”, Sở Tài nguyên và Môi trường phát động toàn thể 

công chức, viên chức, người lao động của Sở tham gia hưởng ứng các cuộc thi 

cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019” do Bộ Tư pháp tổ chức. 

I. HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC, NỘI DUNG THI: 

1. Cách thức tham gia thi: 

Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi 

tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại 

thông minh) theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ 

dễ đến khó). Số lượng câu hỏi trong 01 phần thi online là 10 câu hỏi. Một phần thi 

online/01 người dự thi kéo dài tối đa 30 phút. 

Thí sinh dự thi bằng cách truy cập vào Trang thông tin điện tử Phổ biến, 

giáo dục pháp luật, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ: 

http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx (hoặc truy cập vào Cổng 

thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tại địa chỉ: 

http://sotuphap.backan.gov.vn trong mục “Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến 

năm 2019 của Bộ Tư pháp”) để đăng ký thi.  

Lưu ý: Người dự thi có thể tham gia thi nhiều lần 

2. Thời gian thi:  

Trong tháng 7, tháng 8 và tháng 9/2019. Mỗi tháng có 1 đợt thi, Mỗi đợt thi 

sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày. 

3. Nội dung cuộc thi: 

Chia theo từng tháng, tập trung vào những nội dung sau: 

- Tìm hiểu quy định của pháp luật về hình sự, xử lý vi phạm hành chính liên 

quan đến người chưa thành niên, trẻ em (Tập trung vào các quy định của Bộ luật 

hình sự 2017 liên quan đến người chưa thành niên: Tuổi chịu trách nhiệm hình sự 

(Điều 12; khoản 3 Điều 14); Nguyên tắc xử lý người dưới 18 tuổi (Điều 91); Các 
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biện pháp giám sát, giáo dục (Mục 2, Điều 92-Điều 95, Điều 98; Điều 96; Điều 

101; Điều 106; Điều 107; Điều 134; Điều 144; Điều 145; Điều 147…). 

- Tìm hiểu quy định của Luật trẻ em (Điều 6, Điều 30; Điều 70-Điều 73); Bộ 

luật tố tụng hình sự (Điều 76; chương 2; Điều 414; Điều 417; Điều 419-Điều 423; 

Điều 426); Bộ luật dân sự (Điều 21; Điều 586); Bộ luật tố tụng dân sự (Điều 69); 

Luật trợ giúp pháp lý (Điều 7); Luật thi hành tạm giữ, tạm giam (Điều 33, Điều 

34). 

- Tìm hiểu quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin. Tập trung vào các 

quy định: Thông tin công dân không được tiếp cận (Điều 6); Thông tin công dân 

được tiếp cận có điều kiện (Điều 7); Quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc 

tiếp cận thông tin (Điều 8); Các hành vi bị cấm (Điều 11); Thông tin phải được 

công khai (Điều 17)). 

- Tìm hiểu quy định Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Tập trung 

vào các quy định: Điều 4, Điều 5; Điều 6, Điều 7, Điều 16; Điều 17; Điều 18; Điều 

19; Điều 20; Điều 21; Điều 22; Điều 32; Điều 46 của Luật.  

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

- Thanh tra Sở chủ trì, hướng dẫn công chức, viên chức, người lao động thực 

hiện thi. Tổng hợp kết quả tham gia thi báo cáo UBND tỉnh, Sở Tư pháp khi có 

yêu cầu. 

- Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT thực hiện đăng tải các nội dung 

liên quan đến Cuộc thi. 

- Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ tình hình nhiệm 

vụ bố trí thời gian hợp lý để công chức, viên chức, người lao động tham gia cuộc 

thi. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện để Thanh tra Sở tổng hợp.  

Yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và 

Môi trường nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các P.CM, các ĐV trực thuộc Sở; 

Gửi bản giấy: 

- Lưu VT, TTra.(Thu) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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