UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:2244 /SGDĐT-VP

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2021

V/v hưởng ứng tham gia cuộc thi trực
tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng,
chống dịch COVID-19” tại các cơ sở
giáo dục trên địa bàn Thành phố

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Trưởng phòng thuộc Sở;
- Trưởng phòng GDĐT quận, huyện, thị xã;
- Hiệu trưởng trường THPT công lập, ngoài công lập;
- Hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, PTCS trực thuộc Sở;
- Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện, thị xã.
Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 24/3/2021 của UBND Thành
phố về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống
dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 01/QĐ-BTC
ngày 08/6/2021 của Ban Tổ chức cuộc thi về việc ban hành Thể lệ cuộc thi;
Để thống nhất chỉ đạo, triển khai toàn thể cán bộ, công chức, giáo viên,
nhân viên, học sinh trong toàn Ngành tham gia cuộc thi, Sở Giáo dục và Đào tạo
(GDĐT) hướng dẫn, cụ thể hóa một số nội dung như sau:
1. Đối tượng dự thi
- Cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên thuộc các cơ quan quản lý giáo
dục và các nhà trường;
- Học sinh từ đủ 12 tuổi trở lên đang học tại các trường trung học cơ sở
(THCS), trung học phổ thông (THPT) công lập, ngoài công lập; các trung tâm
giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) và các trường
dạy nghề.
2. Nội dung thi
Nội dung thi gồm các quy định pháp luật liên quan trong phòng, chống
dịch COVID-19: Luật phòng, phống bệnh truyền nhiễm, Luật Khám, chữa bệnh,
Luật Bảo hiểm y tế, Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Luật
Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm
2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019), văn bản pháp luật quy định vê phòng,
chống dịch COVID-19, quy định về xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự
đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dịch COVID-19; các biện pháp
về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thông điệp “5K”,...
3. Hình thức thi
- Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm, trực tuyến trên môi
trường mạng.
- Người dự thi sử dụng máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh
và thiết bị điện tử khác có kết nối mạng để tham gia cuộc thi.
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- Để tham gia cuộc thi, người dự thi sử dụng máy vi tính, máy tính bảng,
điện thoại thông minh và thiết bị điện tử khác có kết nối mạng đăng ký trực tiếp
tại địa chỉ website của Cuộc thi: https://timhieuphapluatpccovid19.hanoi.gov.vn/ hoặc truy cập Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp
luật thành phố https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/, đăng ký dự thi theo hướng dẫn chi
tiết tại trang website. Một số lưu ý:
- Đối với cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên các phòng, cơ sở giáo
dục thuộc Sở: Tại mục chọn khu vực thi, chọn Khu vực 1 để đăng ký dự thi. Tại
trang đăng ký dự thi, người dự thi chọn dòng thứ nhất “Cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động trong các cơ quan thành phố Hà Nội”, điền đầy đủ thông
tin theo hướng dẫn, riêng thông tin phòng, đơn vị viết hoa, ví dụ: PHÒNG KẾ
HOẠCH TÀI CHÍNH; THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG.
- Đối với học sinh: Tại mục chọn khu vực thi, click vào “xem chi tiết
danh sách” để chọn Khu vực thi (khu vực 1 hoặc khu vực 2, hoặc khu vực 3) có
tên quận, huyện, thị xã theo địa chỉ của trường. Tại trang đăng ký dự thi chọn
dòng thứ ba “Học sinh/Sinh viên”, điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn, thông
tin cấp học, riêng thông tin tên trường viết hoa, ví dụ: NGUYỄN DU; PHAN
ĐÌNH PHÙNG. Học sinh dự thi nếu chưa có căn cước công dân, chứng minh
thư nhân dân, hộ chiếu, điện thoại, có thể điền số căn cước công dân, chứng
minh thư nhân dân, hộ chiếu, điện thoại của người thân trong gia đình để đăng
ký dự thi.
- Mỗi người dự thi chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản dự thi bằng
tiếng Việt có dấu bảo đảm thông tin chính xác theo giấy khai sinh hoặc theo
chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Sau khi đăng lý thành công hệ thống sẽ hiển thị “Số báo danh” và mật
khẩu tại màn hình thông báo cho người dự thi. Người dự thi phải ghi lại số báo
danh và mật khẩu tài khoản để đăng nhập.
4. Cách thức tham gia dự thi
a) Đối với bài thi trắc nghiệm
- Sau khi đăng nhập tài khoản, người dự thi truy cập đăng ký dự thi theo
hướng dẫn và thực hiện trả lời 20 câu hỏi được lựa chọn ngẫu nhiên trong Bộ Đề
thi được thiết kế sẵn.Thời gian làm bài dự thi tối đa 30 phút. Thời gian được tính
từ lúc người dự thi bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc nộp bài thi trắc
nghiệm;
- Người dự thi được tham gia thi thử trắc nghiệm nhiều lần và chỉ được
nộp bài để tham gia dự thi trắc nghiệm chính thức 01 lần;
- Trong trường hợp do lỗi kỹ thuật, người dự thi không làm được hết bài
dự thi, người dự thi được đăng ký lại để tham gia thi.
b) Đối với bài thi tự luận
- Bài viết không quá 1.500 từ, có thể soạn thảo trực tiếp trên phần mềm
cuộc thi hoặc đính kèm bài dự thi được chuẩn bị sẵn dưới hình thức file điện tử
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theo các định dạng *.doc, *.docx;
- Bài tự luận được nộp ngay sau khi hoàn thành bài thi trắc nghiệm hoặc
gửi phần thi tự luận sau nhưng phải trước thời hạn 24h00 ngày 01/8/2021;
Trường hợp nộp sau thời gian thi trắc nghiệm thì điền lại đầy đủ thông tin
để lấy kết quả thông tin phần thi trắc nghiệm sau đó nộp bài thi tự luận.
5. Thời gian tham gia cuộc thi
Thời gian tham gia dự thi trên website của Cuộc thi bắt đầu từ ngày
20/6/2020, kết thúc trước 24h00 ngày 01/8/2021.
6. Giải thưởng
Ngoài giải thưởng quy định tại Thể lệ Cuộc thi của Thành phố, đề nghị
Ban Giám hiệu nhà trường có hình thức khen thưởng phù hợp để động viên,
khuyến khích đối với các em học sinh và những lớp có thành tích cao trong tham
gia cuộc thi.
Trên đây một số nội dung hướng dẫn cụ thể triển khai cuộc thi trực tuyến
“Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” tại các cơ sở giáo dục
trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các cơ sở giáo dục giao cán bộ đầu mối tuyên
truyền phổ biến giáo dục pháp luật của đơn vị nghiên cứu Kế hoạch, Thể lệ, bộ
câu hỏi, tài liệu tham khảo Cuộc thi đăng tải trên website:
https://timhieuphapluatpccovid-19.hanoi.gov.vn/ để tuyên truyền, phổ biến, triển
khai Cuộc thi phù hợp với điều kiện của đơn vị; đăng tải Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi
của Thành phố trên trang website của đơn vị.
Sở GDĐT yêu cầu lãnh đạo các phòng thuộc Sở, Trưởng phòng GDĐT
quận, huyện, thị xã, lãnh đạo các cơ sở giáo dục chỉ đạo tuyên truyền, động viên
cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia Cuộc thi đạt số lượng, chất
lượng cao nhất; phấn đấu động viên 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia
dự thi; xem xét đánh giá ý thức tham gia Cuộc thi của cán bộ, giáo viên, nhân
viên là một trong những tiêu chí xem xét đánh giá hàng tháng.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh
về Sở GDĐT qua Văn phòng Sở (Đ/c Vũ Công Thắng, chuyên viên Văn phòng Sở,
SĐT: 0912.567.289) để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Các đ/c PGĐ: Phạm Văn Đại;
Phạm Xuân Tiến; Nguyễn Quang Tuấn;
- Lưu: VT, CTTT, VP.
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