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THE L
Hi thi "TIm hiu pháp 1ut nám 2020" cüa So' Van hóa, Th thao và Du ljch
Thirc hin K hoach 86/KH-SVHTTDL ngày 17/9/2020 cüa S& Van hóa,
The thao va Du ljch ye to chüc các hot dng huó'ng üng Ngày pháp 1ut nuóc
Cong hôa xà hi chü nghTa Vit Nam 9/1/2020" và Quyét djth so 5/QDSVHTTDL ngày /10/2020 ye vic thành 1p Ban to chiirc "Hi thi tim hiu pháp
lu.t nàm 2020" cüa Si Van hóa, Th thao va Du ljch tinh BInh Duong, Ban to
chirc Hôi thi ban hành the lê nhu sau:
I. DO! TI1NG THAM D1J' HQ! THI
Toàn th cong chüc, viên chüc và ngithi lao dng thuOc So Van hóa, Th
thao va Du ljch dlêu duqc tham gia dir thi, riêng diôi tuçmg là thành viên Ban T
chirc, Ban Giám khào, To thu k không duçrc tham gia d thi.
SO Van hóa, Th thao va Du ljch gm có Khi Van phOng SO và 05 don vj trixc
thuic duçic chia thành 05 di d tham gia hai phàn thi, phãn chia di nhu sau:
1.V phông SO.
2. Trung Tam hun luyn và Thi du th diic th thao.
3. Thu vin tinh và Trung tam xiic tin Du ljch.
4. Trung tam Van hóa - Ngh th4t.
5. Bào tang tinh.
II. HINU THU'C, CAd THIC vA PHIJ'CNG PHAP CHAM THI
1. lllnh thtrc thi
- Rung chuông yang
- Doán dng di
2. Cách thfrc thi
a) Phn thi Rung chuông yang.
- Mi di ci:r 07 thI sinh len san khu tham gia trà lOi các câu hói tr.c
nghim. Các thi sinh chçn A, B, C hoc D bang cách gia bang (môi di së dugc
Ban To chüc phát theo màu riêng bit).
- Mt s câu hOi tr.c nghim duçic Ban T chirc gOi cho các di tham khâo
truOc.
Các di thi thi trtc nghim tim hiu các quy djnh cüa các B 1ut, 1ut: Lust
Can b, cOng chirc 2008; Lu.t Viên chüc 2010 và Lu.t sOa dôi, bô sung Lut Can
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bO, cong chirc và Lust Viên chüc 2019; B Lu.t lao dng; Lust trách thim bi
thuông cüa Nhà nu9c nàm 2017; Lut Phông chong tham nhUng; Lust tiêp cn
thông tin.
b) Phn thi "Doán dng dci":
•

A

- Moi d91 dr thi cu 02 thi srnh tham gia thi doan y dong dci.
- Di thi bc thám chn b d thi, mi d thi gm có 05 cim tr. Mt thI sinh
së nhin vào dê thi có ghi lan luqt 05 ciim tü va the hin bang ku nói (chi sü dyng
tiêng Vit) và din tá hành dng dê thi sinh con li doán ra cim tr gôc. ThI sinh có
quyên trà lOi nhieu lan den khi trâ l&i chInh xác ciim tü do hoc den khi bet thi gian
trâ kñ. Trong qua trInh gqi , thI sinh din tà không &rçuc nói,ra nhüng chü, tr hoc
cim tr trüng viii nhttng chti, tir hoc cim tir trong b dé (nêu trUng thI ciim tr do
phm quy).
Trong trithng hçup ciim tü khó, 01 trong 02 thI sinh tham gia thi co quyn nói
"bO qua" dé den ciim tü khác và sau do duqc quyn quay tth lai ciim tr dâ bO qua
dê doán tiêp nêu cOn thi gian.
- Thui gian tida cho phn thi nay cüa mi di 05 phñt, ht thai gian quy
djnh sê duçuc ngithi dan chucmg trInh hoc thu k thông báo di thi ngung trâ Rn.
3. Phuong pháp châm thi và xp thfr hng
a) Rung chuong yang:
Mi câu trâ Ri dung duçuc 01 dim, dim duçirc tng li cüa tt câ thI sinh cüa
dci.
ThI sinh nào a li dn cui së duqc chn là thI sinh có phAn thi Rung chuông
yang xuât sac nhât.
A .

, , A

b) Phan thi Doan y dong dci
Phn thi nay grn 05 cim tir, mi cim tü trâ Ru dung di.rçuc 02 dim, tng
diem cho phan thi nay la 10 diem.
Ban Giám khão theo dOi và thông báo pham quy di vci ciim tü (nu có);
châm diem cho tüng dôi vào phiêu châm diem, curn ttr duoc tra loi dung cho 03
diem, ciim tu tra lai sal hoacphrn quy (0 diem), khong tra loi danh dau (X) vao o
ciim tir do (không ducic dê trông bat cur ô nao).
Vi phm quy ch trong ciim tü nao thI së không duçuc tInh dim cium tir do.
Trong tnthng hqp các di cO s6 dim b&ng nhau qua 2 phn thi, Ban Giám
khâo cho thi trác nghim mt so câu hOi phu, các di có so diem bang nhau cü mt
thành vien len tham gia trá R, Dôi nào trâ Rn duçuc nhiêu câu hOi sê giành phân
thäng.
Ill. THI GIAN VA IHA DIEM
1. ThOi gian
T chüc thi vào lüc 7h30 ngày 06/11/2020.
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2. Dia dim thi
Hi tru0ng Trung tam Van hóa — Ngh thu.t tinh (Dithng 30/4 — P. Phui HOa
— TP. Thu Dâu MOt).
VI. MOT SO QUY D!NH KHAC TRONG HOI THI
1. Di vO'i thI sinh dr thi
- Co m.t tai dja dim thi trithc 7h30', deo bang ten do Ban t chic cung c.p
trong suôt th?ñ gian dr thi.
- Trang phic cüa mi dOi dir thi là các dOi mc áo dng phiic cüa c quan,
don vi mInh.
A.
2. Doi vo'i co d9ng vien
- T.t Ca CBCCVC cüa Ca quan, dcm vj tham dir.
- Ban t, chirc sê tInh them giâi thuOng cho dOi nào có di ngü c dng viên
nôi tIch crc, nAng dng, có tInh dng di cao gop phân
dông dão, hott dng
vào thành cong cüa hOi thi.
- C ctng vien tham d%r Hi thi không duçc nhc bài hoc lam ãnh huâng
den HOi thi.
- C dng viên di.rqc tham gia cac phn thi giao km bang cách trá l&i cac cau
hoi va doan y dong dQl, co qua neu tra Rn dung cau hoi.
V. GIAI THU€%NG
.
A
A
Ca cau
giai thuong gom: Can cu vao diem thi cua cac d91 trong hai phan thi
Ban T chüc và Ban Giám khão sê trao các giâi dông dti
va phân thi phi (nêu
và cá nhân nhu sau:
- 01 giâi nh.t:
2.000.000d
1.500.000d
- 01 giãi nhI:
- 01 giài ba:
1.000.000d
A
.
- 02 giai khuyen khich: moi giai 500.000d
- 01 giâi cá nhân xut sc cho phn thi Rung chuông yang: 1.000.000d
Tng kt phát giái: Tng kt và phát giâi thithng Hi thi ngay sau khi các
dOi thi xong các phãn thi.
Trên day là thl Hi thi "Tim hiu pháp 1ut cüa Sâ Van hóa, Th thao và
Du lich näm 2020", dê nghj Ban giám khâo Hôi thi, các thI sinh và các cá than lien
quan thic hin nghiem tüc th 1 nay.!.
No'i nhmn:
TM. BAN TO CH1'C HQI THI
- BTC, BGK, T Thu k Hi thi;
IRNG BAN
P.

soi

A

co)

- Các phông chuyên mon thuc Sâ;
- Các don vi trijc thuc;
- Luu: VP, BTC.
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