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THỂ LỆ
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về công tác gia đình và phòng,
chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn" năm 2020
–––––––––––––––––––––––––––
I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Công dân có độ tuổi từ 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, làm việc và học
tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, cán bộ phụ
trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm không được tham gia Cuộc thi.
II. NỘI DUNG
Tìm hiểu các quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (năm 2007),
Luật Bình đẳng giới (năm 2006), Luật Hôn nhân và Gia đình (năm 2014), Luật
Trẻ em (năm 2016).
(Có nội dung câu hỏi trắc nghiệm Cuộc thi kèm theo).
III. HÌNH THỨC THI: Thi trực tuyến
1. Người thi đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn theo địa chỉ: http://sovhttdl.backan.gov.vn
và cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân theo hướng dẫn để tham gia thi trực
tuyến. Mỗi người chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để
tham gia Cuộc thi.
2. Mỗi tài khoản chỉ được dự thi 01 lần, người dự thi phải điền đầy đủ các
thông tin để đăng ký dự thi, gồm: Tên đăng nhập; mật khẩu; nhập lại mật khẩu;
họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; nghề nghiệp; địa chỉ hoặc đơn vị công tác; số điện
thoại liên hệ; số chứng minh nhân dân/Giấy đăng ký khai sinh/số thẻ căn cước và
email (nếu có).
IV. NỘI DUNG THI
1. Bài dự thi
Mỗi bài dự thi gồm có 02 phần:

- Phần trả lời câu hỏi trắc nghiệm: Người dự thi trả lời 20 câu hỏi trắc
nghiệm do Ban Tổ chức đưa ra, lựa chọn đáp án đúng, hệ thống website sẽ tự
động ghi nhận kết quả và cập nhật.
- Phần câu hỏi dự đoán: Người dự thi dự đoán số lượng người tham gia
dự thi.
2. Thời gian thi
- Thời gian diễn ra cuộc thi: Cuộc thi bắt đầu từ 08h00’ ngày 01/11/2020 và
kết thúc vào lúc 08h00’ ngày 30/11/2020. (Thí sinh có thể thực hiện thi vào bất cứ
thời điểm nào trong thời gian diễn ra Cuộc thi).
- Tổng thời gian thực hiện thi: Mỗi thí sinh tham gia thi phải thực hiện 02
phần thi trong khoảng thời gian tối đa là 25 phút, tính từ khi đăng nhập làm bài.
3. Cách thức chấm điểm
- Phần thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm: Người dự thi tham gia trả lời 20 câu
hỏi bằng cách lựa chọn mỗi câu 01 đáp án, đáp án do Ban Tổ chức đưa ra. Mỗi
câu trả lời đúng được 01 điểm. Điểm tối đa của phần thi trắc nghiệm là 20 điểm.
- Phần câu hỏi dự đoán: Người dự thi dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất số
lượng người tham gia Cuộc thi.
4. Công bố kết quả Cuộc thi
Kết quả thi được công bố vào tháng 12/2020. Danh sách người dự thi đạt
giải được Ban Tổ chức công bố trên Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch tỉnh Bắc Kạn tại địa chỉ http://sovhttdl.backan.gov.vn
V. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
1. Giải cá nhân
1.1. Tiêu chí:
- Đúng đối tượng dự thi.
- Điền đầy đủ thông tin đăng ký dự thi.
- Bài dự thi thực hiện cả 02 phần thi.
Trên cơ sở kết quả Phần thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm, Ban Tổ chức xếp
điểm từ cao xuống thấp để xét giải:
Trường hợp các thí sinh có số điểm bằng nhau thì sẽ căn cứ vào kết quả
phần trả lời câu hỏi dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất số lượng người tham gia
Cuộc thi;

Trường hợp các thí sinh dự thi có kết quả trả lời dự đoán đúng hoặc gần
đúng số lượng người tham gia Cuộc thi như nhau thì Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào
thời gian làm bài nhanh nhất, tiếp đến là căn cứ vào thời gian dự thi sớm nhất.
Việc chọn bài thi đạt giải do Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định. Quyết định của
Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.
1.2. Cơ cấu giải thưởng
- 01 giải Nhất trị giá 1.000.000 đồng.
- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 800.000 đồng.
- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.
- 10 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 300.000 đồng.
2. Giải tập thể: Đối tượng xét giải là các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
2.1. Tiêu chí:
- Tiêu chí chung: Là cơ quan, đơn vị, địa phương có tỷ lệ người dự thi cao;
nhiều bài thi chất lượng.
- Tiêu chí cụ thể:
Giải Nhất: Có ít nhất 01 giải Nhì cá nhân trở lên.
Giải Nhì: Có ít nhất 01 giải Ba cá nhân trở lên.
Giải Ba: Có ít nhất 02 giải Khuyến khích cá nhân trở lên.
Giải Khuyến khích: Có thí sinh dự thi đạt giải.
2.2. Cơ cấu giải thưởng:
- 01 giải Nhất trị giá 1.500.000 đồng.
- 02 giải Nhì mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.
- 03 giải Ba mỗi giải trị giá 800.000 đồng.
- 05 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 500.000 đồng.
3. Hình thức thưởng và trao giải
- Ban Tổ chức Cuộc thi tặng Giấy chứng nhận và giải thưởng cho các tập
thể, cá nhân đạt giải.
- Thời gian trao giải: Dự kiến trong tháng 12 năm 2020.

VI. VI PHẠM THỂ LỆ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
1. Vi phạm Thể lệ
Ban Tổ chức không trao giải trong các trường hợp:
- Người dự thi có nhiều hơn 01 tài khoản đăng ký dự thi.
- Không đúng đối tượng dự thi.
- Không thực hiện đủ 02 phần thi.
- Không điền đầy đủ thông tin hoặc thông tin sai lệch (Đối với các quy định
bắt buộc) so với thông tin khai báo, giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân, thẻ
căn cước hoặc Giấy đăng ký khai sinh).
2. Giải quyết khiếu nại
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Ban Tổ chức công bố kết quả Cuộc thi, cá
nhân, tổ chức có quyền khiếu nại về kết quả Cuộc thi. Sau thời hạn trên, Ban
Tổ chức sẽ không xem xét giải quyết. Quyết định giải quyết khiếu nại của
Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.
Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về công tác
gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn" năm
2020. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch (phòng Quản lý Văn hóa, ĐT: 3878983) để báo cáo Ban
Tổ chức quyết định./.
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường thị trấn;
- Phòng VH&TT, Trung tâm VHTT&TT các
huyện, thành phố;
- Các phòng, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;
Gửi bản giấy:
- Các đơn vị chưa có TDOffice;
- Thành viên BTC, TTK Cuộc thi;
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT, QLVH (Chinh).
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