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BÁO CÁO 

Kết quả tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” 
 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022 (Đợt 2) 

 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1890/KH-HĐPH ngày 16/6/2022 của Hội 
đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh về tổ chức Cuộc thi 
trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022 (gọi tắt là 
Cuộc thi). Đồng thời, phát huy hiệu ứng tích cực và tác động hiệu quả của Cuộc thi 
(Đợt 1); qua theo dõi việc tổ chức phát động, hưởng ứng tham gia Cuộc thi của các 
cơ quan, đơn vị, địa phương và trên cơ sở tổng hợp thông tin, số liệu trên phần 
mềm Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi báo cáo kết quả Cuộc thi (Đợt 2), cụ thể như 
sau: 

1. Công tác tổ chức Cuộc thi 

Cuộc thi được tổ chức theo Quyết định số 651/QĐ-HĐPH ngày 14/3/2022 
của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng 
Phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2022; nhằm mục đích tăng cường tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, tiếp cận thông tin pháp luật trong cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, học sinh, 
sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL và là một trong 
những hoạt động thiết thực hưởng ứng 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt 
Nam, 09-11 trên địa bàn tỉnh. 

Cuộc thi (Đợt 2) được tổ chức từ ngày 10/10/2022 đến ngày 10/11/2022 tại 
địa chỉ http://timhieuphapluat.binhthuan.gov.vn với chủ đề tìm hiểu Luật Phòng, 
chống tham nhũng  năm 2018 và Luật Phòng, chống ma túy năm 2021. Đây là 02 
văn bản Luật quan trọng, có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của cán bộ 
và Nhân dân. Xác định nội dung thi là yếu tố quan trọng đảm bảo chất lượng, mục 
đích, ý nghĩa của Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi đã xây dựng, biên tập, thẩm định 
Bộ Đề thi và đáp án nghiêm túc, kỹ lưỡng gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu 
hỏi dự đoán số người tham gia đợt thi. Đánh giá về nội dung 20 câu hỏi trắc 
nghiệm thuộc 02 lĩnh vực hoàn toàn khác nhau đó là phòng, chống tham nhũng và 
phòng, chống ma túy, do đó đòi hỏi người dự thi phải có kiến thức tổng hợp về hai 
lĩnh vực này, đồng thời phải nắm vững quy định pháp luật chi tiết về từng lĩnh vực 
mới có thể trả lời chính xác tất cả các câu hỏi trắc nghiệm.  

Về kỹ thuật phần mềm và theo dõi tình hình Cuộc thi, Ban Tổ chức đã giao 
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì xây 
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dựng, hoàn thiện, nâng cấp, quản trị, vận hành hệ thống dữ liệu phần mềm để tổ 
chức Cuộc thi thông suốt, ổn định, an toàn, an ninh thông tin và xử lý các vấn đề 
khác liên quan đến kỹ thuật công nghệ thông tin. Sau khi kết thúc Cuộc thi, Tổ thư 
ký giúp việc Ban Tổ chức đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và 
Truyền thông tỉnh khẩn trương trích xuất dữ liệu, rà soát kỹ lưỡng thông tin có liên 
quan đảm bảo phù hợp với quy định của Thể lệ Cuộc thi. Đồng thời, liên hệ trực 
tiếp với các cá nhân có kết quả dự thi cao nhất để xác thực tính chính xác của 
thông tin người dự thi với thực tế. Trên cơ sở đó, Tổ thư ký đã lập danh sách các cá 
nhân có kết quả dự thi cao nhất trình Ban Tổ chức Cuộc thi theo quy định. 

Công tác truyền thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần tổ 
chức thành công Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi đã đăng tải toàn bộ thông tin về 
Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử Bình Thuận, Trang thông tin điện tử của Sở 
Tư pháp, Trang Fanpage Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, phối hợp với Báo Bình 
Thuận đăng tải thông tin tuyên truyền về Cuộc thi trên Báo in, Báo điện tử online 
Bình Thuận, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng Trailer 
truyền thông về Cuộc thi phát sóng thường xuyên, liên tục trên sóng truyền hình. 
Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn ban hành các văn bản số 1596/BTC ngày 28/9/2022 
về phát động, hưởng ứng tham gia Cuộc thi, văn bản số 1773/BTC ngày 
28/10/2022 về đôn đốc, tiếp tục hưởng ứng tham gia Cuộc thi. Ngoài ra, các cơ 
quan, đơn vị (Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,…), các địa phương (Phan 
Thiết, Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân, …) đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, 
hướng dẫn, vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức; người lao động, 
người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp; chiến sĩ trong lực lượng 
vũ trang; học sinh, sinh viên và Nhân dân tại địa phương tích cực hưởng ứng tham 
gia Cuộc thi.   

2. Kết quả và trao thưởng Cuộc thi 

Cuộc thi (Đợt 2) đã lan tỏa sâu rộng, qua tổng hợp trên hệ thống phần mềm, 
Cuộc thi đã thu hút 16.813 người tham gia dự thi, cao hơn 5.227 người dự thi so 
với Đợt 1 (Đợt 1 có 11.586 người dự thi) và 25.200 lượt dự thi, cao hơn 9.512 lượt 
dự thi so với Đợt 1 (Đợt 1 có 15.688 lượt dự thi). Trong đó, có 729 thí sinh (chiếm 
tỷ lệ 4,33%) trả lời đúng 20/20 câu trắc nghiệm tìm hiểu Luật Phòng, chống tham 
nhũng năm 2018 và Luật Phòng, chống ma túy năm 2021.  

Theo thống kê của Ban Tổ chức Cuộc thi, về độ tuổi người tham gia dưới 18 
tuổi là 8.667 người, từ 18 tuổi đến 30 tuổi là 1.790 người, từ 30 đến 45 tuổi là 
4.488 người, trên 45 tuổi là 1.868 người (trong đó có 10.981 đối tượng là nữ tham 
gia Cuộc thi, chiếm tỷ lệ 65,3%). Về đối tượng tham gia, đối tượng học sinh, sinh 
viên tham gia là 9.009 người (54%); cán bộ, công chức là 6.767 người (40%) và thí 
sinh tự do là 1.037 người (6%). Về số thí sinh tham gia theo địa phương cụ thể như 
sau: 

- Phan Thiết: 5.949 lượt tham gia với 4.108 người tham gia 

- Hàm Thuận Bắc: 4.167 lượt tham gia với 2.669 người tham gia; 



3 
 

  

- Hàm Thuận Nam: 3.812 lượt tham gia với 2.332 người tham gia; 

- Bắc Bình: 3.444 lượt tham gia với 2.237 người tham gia; 

- Tánh Linh: 2.178 lượt tham gia với 1.512 người tham gia; 

- Tuy Phong: 2.067 lượt tham gia với 1.427 người tham gia; 

- Đức Linh: 1.235 lượt tham gia với 882 người tham gia; 

- Hàm Tân: 1.061 lượt tham gia với 707 người tham gia; 

- Phú Quý: 691 lượt tham gia với 531 người tham gia; 

- La Gi: 596 lượt tham gia với 408 người tham gia. 

Đối với các địa phương xếp thứ tự cao về số lượng người tham gia hưởng 
ứng Cuộc thi (Đợt 2), như Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Bắc 
Bình cho thấy các địa phương đã thực hiện khá tốt công tác tổ chức phát động, 
truyền thông giới thiệu rộng rãi về Cuộc thi, đồng thời phản ánh tinh thần chủ 
động, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật và sự tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc 
thi của cán bộ và Nhân dân. 

Kết thúc Cuộc thi (Đợt 2), trên cơ sở xác nhận đối với kết quả thi của Bộ 
phận vận hành và quản trị phần mềm Cuộc thi, Tổ thư ký giúp việc đã rà soát, liên 
hệ với người đạt giải để xác thực thông tin bảo đảm chính xác; lập danh sách người 
dự thi có kết quả cao nhất trình Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, phê duyệt. Ngày 
28/11/2022, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Quyết định số 267/QĐ-
BTC về công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi (Đợt 2) cho 11 cá nhân có 
kết quả dự thi cao nhất với cơ cấu giải thưởng như sau: 01 Giải Nhất, trị giá: 
2.000.000 đồng; 02 Giải Nhì, mỗi giải trị giá: 1.500.000 đồng; 03 Giải ba, mỗi giải 
trị giá: 1.000.000 đồng và 05 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 500.000 đồng. 

Về thời gian trao giải thưởng, Ban Tổ chức sẽ kết hợp tổ chức Hội nghị tổng 
kết và trao giải thưởng Cuộc thi (Đợt 1 và Đợt 2) vào đầu Tháng 12/2022. 

3. Đánh giá chung 

a) Ưu điểm và tác động, hiệu quả: 

- Cuộc thi được tổ chức tốt theo Kế hoạch, cách thiết kế Bộ Đề thi trắc 
nghiệm, đáp án có nội dung phù hợp, thiết thực với đại đa số các đối tượng tham 
gia Cuộc thi. Công tác thống kê, rà soát, chấm điểm, lập danh sách, xem xét, lựa 
chọn người dự thi có kết quả cao nhất, xây dựng, ban hành Quyết định công nhận 
và trao giải thưởng Cuộc thi được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, chính xác, công 
bằng, khách quan. Công tác truyền thông về Cuộc thi được quan tâm, chú trọng 
thực hiện. 

- Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng và là sân chơi bổ ích về 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên mạng Internet với những ưu điểm như thiết 
kế giao diện phần mềm tiện lợi, đơn giản, phương tiện sử dụng dự thi linh hoạt 
(Máy tính, Ipap, Iphone và các thiết bị di động có kết nối mạng Internet), các đối 
tượng dự thi dễ dàng tham gia Cuộc thi mọi lúc, mọi nơi, được thi nhiều lần trên 
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tinh thần “không được giải cũng được luật”,… đã tạo hiệu ứng tốt cho công tác 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên diện rộng.  

- Với tổng số người dự thi (16.813 người), số lượt dự thi (25.200 lượt dự thi) 
tăng cao so với Cuộc thi (Đợt 1) cho thấy Cuộc thi đã nhận thu hút sự tích cực 
hưởng ứng tham gia của đông đảo các đối tượng từ các em học sinh, sinh viên, 
giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, đến cán 
bộ hưu trí, công nhân và người dân tham gia (Đặc biệt số thí sinh đạt giải là đối 
tượng giáo viên chiếm đa số). Mỗi bài dự thi không chỉ thể hiện ý thức, tinh thần 
chủ động, tự giác học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật mà còn thể hiện tinh thần 
trách nhiệm của công dân trong thi hành pháp luật. 

- Kết quả Cuộc thi cho thấy vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng công 
nghệ thông tin, khẳng định tính đúng đắn trong hướng đi mới của công tác 
PBGDPL, dần đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay đối với 
công tác này. 

b) Tồn tại, hạn chế: 

- Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động phát huy vai trò, trách 
nhiệm của mình trong quan tâm, chỉ đạo tổ chức truyền thông, phát động, theo dõi 
và đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ trong lực lượng 
vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, tham gia Cuộc 
thi nên số lượng người tham gia dự thi còn thấp như La Gi (408 người), Hàm Tân 
(707 người), Đức Linh (882 người),…  

- Có tình trạng nhiều thí sinh đã sử dụng thông tin của người khác để dự thi 
hoặc thi hộ người khác (Có 02 thí sinh theo kết quả thống kê trên hệ thống phần 
mềm đã đạt Giải nhì và Giải khuyến khích. Tuy nhiên, sau khi liên hệ trực tiếp để 
xác thực tính chính xác thông tin của thí sinh dự thi với thực tế nhằm bảo đảm phù 
hợp với quy định của Thể lệ Cuộc thi, Ban Tổ chức phát hiện đã có thí sinh khác 
dùng thông tin của 02 thí sinh này để dự thi, vì vậy Ban Tổ chức quyết định không 
công nhận kết quả đạt giải). 

- Cuộc thi chưa thu hút được đông đảo đối tượng tham gia dự thi là quần 
chúng nhân dân tại địa bàn dân cư. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân chưa tiếp 
cận kịp thời với ứng dụng công nghệ thông tin hoặc chưa có điện thoại thông minh 
để có thể tham gia Cuộc thi làm hạn chế số lượng người dự thi đối với Cuộc thi 
trực tuyến. 

- Kinh phí đảm bảo cho Cuộc thi còn hạn chế, trong khi việc thực hiện giải 
pháp xã hội hóa gặp nhiều khó khăn, không có sự đồng hành và nguồn tài trợ từ 
các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, do đó cơ cấu giải thưởng Cuộc thi chưa phong 
phú nên chưa tạo sức hấp dẫn, thu hút, lôi cuốn nhiều đối tượng tham gia dự thi. 

4. Một số giải pháp 

Trong thời gian tới, để các Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật được tổ 
chức mang lại hiệu quả cao hơn nữa, đặc biệt là thu hút sự hưởng ứng tham gia tích 
cực của đông đảo đối tượng tham gia dự thi là người dân tại địa bàn nơi cư trú, trên 
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cơ sở tổng kết Cuộc thi (Đợt 1, Đợt 2), Ban Tổ chức Cuộc thi đề xuất một số giải 
pháp sau đây: 

- Phát huy vai trò đầu mối của Sở Tư pháp trong tham mưu Hội đồng Phối 
hợp PBGDPL tỉnh tiếp tục tổ chức các Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật; tăng 
cường sự phối hợp, phân công rõ trách nhiệm các Sở, ngành phối hợp nhất là các 
cơ quan thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, thành viên Ban Tổ chức 
Cuộc thi để các Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật thực sự phát huy hiệu hiệu 
quả, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin pháp luật và chủ động, tự giác 
học tập, tìm hiểu pháp luật. 

- Chú trọng lựa chọn nội dung, chủ đề các cuộc thi bám sát và đáp ứng nhu cầu 
của người dân và yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội, phù hợp với từng nhóm 
đối tượng cụ thể; tập trung các chính sách, quy định pháp luật có liên quan trực tiếp 
đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh 
nghiệp... 

- Sáng kiến, đổi mới cách thức tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp 
luật, hướng đến chuyển đổi số. Chú trọng công tác theo dõi, đôn đốc; phát huy vai 
trò các phương tiện thông tin đại chúng, đa dạng hóa các hoạt động truyền thông 
để thông tin, phổ biến, giới thiệu về Cuộc thi, đặc biệt hướng mạnh về cơ sở để thu 
hút đông đảo người dân tích cực hưởng ứng tham gia tìm hiểu pháp luật qua hệ 
thống loa truyền thanh, mạng xã hội, hội nghị, cuộc họp,… Gắn việc tham gia 
Cuộc thi với các phong trào thi đua, hoạt động phong trào của hội viên, đoàn viên, 
xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của Nhân dân ở địa phương. 

- Quan tâm đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, nguồn lực đảm bảo để Cuộc thi 
ngày càng trở thành một hình thức PBGDPL có hiệu quả trong giai đoạn hiện nay. 
Tăng cường xã hội hóa, huy động sự tham gia đồng hành của các cá nhân, tổ chức, 
doanh nghiệp hỗ trợ nguồn lực tổ chức Cuộc thi, qua đó nâng cao chất lượng, quy 
mô của Cuộc thi. 

Trên đây là Báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp 
luật” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022 (Đợt 2) của Hội đồng Phối hợp 
PBGDPL tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Đ/c Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch thường trực    
  UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ 
chức chính trị - xã hội tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
- Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; 
- Báo Bình Thuận; 
- Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức 
Cuộc thi; 
- Trung tâm thông tin tỉnh; 
- Các cá nhân đạt giải; 
- Website Cuộc thi (đăng tải); 
- Lưu: VT, BTC 

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 
TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 

 
GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Phạm Thị Minh Hiếu 
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