
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH THỂ THẾ 

 

Số:       /TL-BTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang,  ngày      tháng 8 năm 2022  

 

THỂ LỆ 
 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” 

 

Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 19/7/2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể 

chế”; Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải 

cách thể chế” (sau đây viết tắt là Cuộc thi), Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể 

lệ Cuộc thi, như sau: 

I. TÊN GỌI, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI 

1. Tên gọi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế”. 

2. Phạm vi: Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh. 

3. Đối tượng dự thi: Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam từ đủ 16 tuổi trở lên, đang sinh sống, công tác, lao động và học tập trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký 

giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi). 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

1. Nội dung thi: 

- Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về 

Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, 

định hướng đến năm 2020; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

XVII.  

 - Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ 

thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực 

hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; 

Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử 

hướng tới Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến năm 2030”; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 18/12/2022 của Ủy ban nhân dân 
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tỉnh về việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Hiến pháp năm 2013; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 

(đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019); Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị ̣ định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ 

sung năm 2020); Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng 

cường hiệu quả thi hành pháp luật; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính; (5) Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 

06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 

468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới 

việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử 

phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Công văn số 2544/UBND-NC ngày 26/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng 

cường hiệu quả thi hành pháp luật; Báo cáo số 317/BC-BTP ngày 31/12/2021 

của Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và 

xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; Báo 

cáo số 12/BC-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác xây 

dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp 

luật tỉnh Tuyên Quang, Báo Tuyên Quang online. 

3. Thời gian tổ chức Cuộc thi:  

Cuộc thi được tổ chức làm 02 vòng thi, gồm vòng thi sơ khảo và vòng thi 

chung khảo, cụ thể: 

- Vòng Sơ khảo: được tổ chức làm 02 đợt thi, trong đó: 

(1) Đợt 1: Từ ngày 15/8/2022 đến hết ngày 30/8/2022. 
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(2) Đợt 2: Từ ngày 15/9/2022 đến hết ngày 30/9/2022. 

- Vòng chung khảo: Được tổ chức từ ngày 15/10/2022 đến hết ngày 

30/10/2022; tham gia vòng thi là 200 thí sinh (mỗi đợt thi của vòng thi sơ khảo 

lựa chọn 100 thí sinh có điểm số cao nhất). 

III. CÁCH THỨC DỰ THI VÀ XÉT GIẢI 

1. Đăng ký dự thi 

- Người dự thi truy cập Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải 

cách thể chế” tại đường link https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn trên Cổng Thông 

tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên 

Quang, Báo Tuyên Quang online và một số Trang thông tin điện tử, fanpage của 

một số cơ quan đơn vị; cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc theo 

hướng dẫn của Ban Tổ chức Cuộc thi.   

- Bài dự thi sẽ bị coi là không hợp lệ nếu bị phát hiện có thông tin đăng ký 

dự thi không chính xác. 

2. Cách thức thi  

- Người dự thi truy cập để đăng ký dự thi theo hướng dẫn và thực hiện trả 

lời 01 mã Đề thi gồm 30 câu hỏi (29 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số 

người tham gia trả lời đúng các câu hỏi)  trong ngân hàng câu hỏi trên máy tính 

hoặc các thiết bị di động có kết nối internet trong thời gian tối đa 30 phút/01 lần 

thi (hệ thống phần mềm thi sẽ tự động ngắt thời gian làm bài thi khi hết 30 phút 

kể từ thời gian người dự thi bắt đầu làm bài thi) .  

- Mỗi người dự thi được dự thi tối đa 05 lượt thi. 

3. Cách thức xét giải 

- Kết quả thi của người dự thi tại các đợt/vòng thi là kết quả cao nhất 

trong các lượt thi. Ban Xét giải sẽ lựa chọn người đạt giải các đợt/vòng thi là 

người dự thi có số câu trả lời trắc nghiệm đúng nhiều nhất và có kết quả câu dự 

đoán đúng hoặc gần đúng nhất so với kết quả tổng hợp cuối cùng của Ban Tổ 

chức Cuộc thi về số lượng người trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm của Cuộc 

thi, được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải 

các đợt/vòng thi theo Thể lệ này. 

- Trường hợp nhiều người dự thi có cùng kết quả trả lời đúng hoặc gần 

đúng nhất câu hỏi dự đoán số lượng người trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm, 

thì người dự thi có thời gian làm bài dự thi ít hơn sẽ được lựa chọn để xét giải; 

trường hợp có cùng thời gian làm bài dự thi thì người tham gia dự thi sớm hơn 

https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn/
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(được tạo bản ghi trước trong hệ thống dữ liệu Cuộc thi) sẽ được lựa chọn để 

xét giải theo thứ tự từ cao xuống thấp. 

- Việc xác định bài thi đạt giải các đợt/vòng thi trên cơ sở kết quả thi của 

từng cá nhân theo quy định của Thể lệ này; việc giải quyết những vấn đề phát 

sinh trong quá trình xét giải do Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định. 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG  

Ban Tổ chức Cuộc thi trao Giấy chứng nhận đạt giải và tiền thưởng cho 

người đạt giải các đợt/vòng thi, mức tiền thưởng cụ thể như sau: 

1. Vòng sơ khảo: Mỗi đợt thi Ban Tổ chức Cuộc thi trao: 

- 01 giải Nhất trị giá 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng); 

- 02 giải Nhì mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (Một triệu đồng); 

- 03 giải Ba mỗi giải trị giá 800.000 đồng (Tám trăm nghìn đồng); 

- 05 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 500.000 đồng (Năm trăm nghìn 

đồng). 

2. Vòng chung khảo:  

- 01 giải Nhất trị giá: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng); 

- 03 giải Nhì mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng); 

- 05 giải Ba mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (Một triệu đồng); 

- 10 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 800.000 đồng (Tám trăm nghìn 

đồng). 

V. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI; GIẢI 

QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ CUỘC THI 

1. Các trường hợp không công nhận kết quả thi 

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ chủ động loại bỏ và không công nhận kết quả thi 

đối với người dự thi trong các trường hợp sau: 

- Sử dụng thông tin không đúng hoặc không có thật để dự thi. 

- Sử dụng thông tin của người khác để dự thi. 

- Nhờ người khác thi hộ hoặc thi hộ người khác. 

- Người thuộc trường hợp không được dự thi theo quy định tại Thể lệ này. 

- Có hành vi vi phạm về đạo đức, thuần phong mỹ tục; làm ảnh hưởng đến 

tính nghiêm túc, công bằng, khách quan và an toàn thông tin của Cuộc thi. 
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2. Giải quyết khiếu nại 

Trường hợp có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn 

bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi (Cơ quan thường trực là Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 

Quang, số 501, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang) trước 

ngày 03/11/2022. Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết khiếu nại. Quyết 

định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng, có 

hiệu lực thi hành. 

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

1. Tra cứu, tìm hiểu thông tin, thể lệ, cập nhật hoạt động của Cuộc thi 

Địa chỉ Website: https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn 

2. Hỗ trợ về kỹ thuật, hướng dẫn đăng ký, cách thức tham gia  

Điện thoại 02073 818 153, 0915113779 (gặp đồng chí Nguyễn Đức 

Thành, Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp 

luật, Sở Tư pháp) 

3. Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi 

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang, số 501, đường 17/8, phường Phan Thiết, 

thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; điện thoại 02073 814 482/. 

 

Nơi nhận:                                                           
- Bộ Tư pháp;  
- TT Tỉnh ủy;                   (b/cáo); 
- TT HĐND tỉnh; 
- UBND tỉnh; 
- PCTUBND tỉnh Hoàng Việt Phương (Báo cáo); 
- VP Tỉnh uỷ và các Ban Đảng Tỉnh uỷ; 
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
- Thành viên BTC, BRĐ, BXG, Tổ TK Cuộc thi;  
- UBND huyện, thành phố; 
- Báo TQ điện tử (đăng tải); 
- Cổng thông tin ĐT tỉnh (đăng tải); 
- Trang TTĐT PBGDPL tỉnh (đăng tải); 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL (VTM.Hiền).  

 

TM. BAN TỔ CHỨC 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 
  Nguyễn Thị Thược 

 

 
 

                                            

 

 

https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn/
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