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Kính gửi: 

- Ủy  ban Mặt trận Tổ quốc huyện; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 
- Các Ban đảng, cơ quan, đơn vị cấp huyện; 

- Hội Doanh nghiệp huyện; Hội Luật gia huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

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

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

thể chế”. 

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các 

cơ quan, đơn vị cấp huyện, Hội Doanh nghiệp huyện, Hội Luật gia huyện và Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn thông tin, truyền thông về Cuộc thi; phát động cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị tham gia Cuộc thi (Riêng 

các cơ quan, đơn vị, ban ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn phát động 100% 

cán bộ, công chức, viên chức tham gia); hướng dẫn, tuyên truyền, vận động đoàn 

viên, hội viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân thuộc phạm vi quản lý tham gia 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cải cách thể chế” theo Kế hoạch số 137/KH-UBND 

ngày 19/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; kết thúc Cuộc thi, báo cáo 

kết quả thực hiện (gửi Phòng Tư pháp tổng hợp) trước ngày 01/11/2022. 

- Đối tượng dự thi: Công dân nước Cộng hòa 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). 

- Hình thức: 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. 

- Thời gian 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. 

(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 
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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). 

- Phương thức thi: Mỗi đợt thi của vòng thi sơ khảo và vòng thi chung 

khảo, người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính 

hoặc các thiết bị di động có kết nối internet theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết 

kế sẵn 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 sẽ có 01 mã Đề thi (gồm 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. 

Mỗi cá nhân được dự thi tối đa 05 lượt thi.  

(Có Kế hoạch số 137/KH-UBND của UBND tỉnh gửi kèm theo) 

2. Giao Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện thông tin, truyền 

thông về Cuộc thi; đặt đường link Cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử của huyện và 

tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

3. Giao Phòng Tư pháp huyện theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tham mưu báo 

cáo kết quả tham gia dự thi trên địa bàn huyện gửi Sở Tư pháp theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (T/hiện); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Chánh, PCVP HĐND &UBND huyện; 

- Chuyên viên NC; 

- Lưu: VT . 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Nhị Bình 
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