
SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG   

  BAN TỔ CHỨC CUỘC THI   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 103/QĐ-BTC            An Giang, ngày  24 tháng  6 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trẻ em và 

 kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em”   

 

 BAN TỔ CHỨC CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRẺ EM VÀ KỸ 

NĂNG PHÒNG TRÁNH XÂM HẠI TRẺ EM”  
 

Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 65/KHPH-STP-SLĐTBXH ngày 20/4/2020 

giữa Sở Tư pháp và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp tổ chức 

cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trẻ em và kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em” trên 

địa bàn tỉnh An Giang. 

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-STP ngày 14/5/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp 

tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trẻ em và kỹ 

năng phòng tránh xâm hại trẻ em” trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu pháp 

luật trẻ em và kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Nội dung, Tổ 

Thư ký cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trẻ em và kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ 

em”; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.  

 
 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục Công tác phía Nam – BTP; 

- Vụ PBGDPL – BTP; 

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND xã, phường, thị trấn; 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI   

                TRƯỞNG BAN  

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Trần Công Lập 
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SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

THỂ LỆ 

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trẻ em và  

kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em”   

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2020  

của Ban Tổ chức cuộc thi) 

 
 

Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 65/KHPH-STP-SLĐTBXH ngày 20/4/2020 

giữa Sở Tư pháp và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh về việc tổ chức 

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trẻ em và kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em” trên 

địa bàn tỉnh An Giang. 

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-STP ngày 14/5/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp 

tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trẻ em và kỹ 

năng phòng tránh xâm hại trẻ em” trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trẻ em 

và kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em” trên địa bàn tỉnh An Giang (gọi tắt là 

cuộc thi) như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

Các tổ chức trên địa bàn tỉnh và mọi công dân Việt Nam đang công tác, học 

tập và sinh sống trên địa bàn tỉnh An Giang (trừ các thành viên trong Ban Tổ 

chức, Ban Giám khảo, Ban Nội dung và Tổ Thư ký cuộc thi này). 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI 

1. Số lượng câu hỏi thi 

- Trắc nghiệm: 10 câu (Khoanh tròn 01 trong các đáp án a,b,c,d) - 10 điểm. 

- Xử lý tình huống: 01 câu - 10 điểm. 

- Tự luận: 01 câu (Viết không quá 02 trang giấy A4) - 10 điểm. 

2. Nội dung thi  

Nội dung được đăng tải trên công thông tin điện tử Sở Tư pháp và Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, theo địa chỉ: http://sotuphap.angiang.gov.vn/ và 

http://soldtbxh.angiang.gov.vn/wps/portal/, gồm các văn bản: 

- Công ước Quốc tế về quyền trẻ em; 

- Luật Trẻ em 2016; 

http://sotuphap.angiang.gov.vn/
http://soldtbxh.angiang.gov.vn/wps/portal/
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- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Trẻ em; 

- Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em; 

- Thông tư số 09/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho 

trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, 

báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm; 

- Các quy định khác liên quan đến quyền và bổn phận trẻ em. 

3. Hình thức thi 

- Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm kết hợp thi viết 

(có thể viết tay hoặc đánh máy). 

- Tập thể và cá nhân dự thi phải trả lời đầy đủ các câu hỏi do Ban Tổ chức 

ban hành kèm theo Thể lệ cuộc thi. 

III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI 

1. Yêu cầu về nội dung 

- Đúng chủ đề, nội dung quy định; nội dung bài dự thi không được sao chép 

lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để 

minh họa phải có chú thích rõ ràng. 

- Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên 

tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ 

tục và các vi phạm pháp luật khác. 

- Trường hợp vi phạm các quy định trên sẽ bị hủy bài dự thi. 

2. Yêu cầu về hình thức 

a) Bài dự thi được thực hiện bằng phông chữ tiếng Việt Times New Roman, 

cỡ chữ 14 nếu tham gia cuộc thi bằng hình thức đánh máy hoặc viết tay trên giấy 

A4; đánh số trang theo thứ tự. 

b) Đối với cá nhân trang bìa bài dự thi ghi rõ họ tên; năm sinh; giới tính; số 

điện thoại liên hệ khi cần thiết; địa chỉ (nơi ở, nơi học tập hoặc nơi công tác) của 

người dự thi.  

c) Đối với tập thể Trang bìa bài dự thi ghi rõ tên tổ chức, đơn vị, địa chỉ và số 

điện thoại đại diện để liên hệ khi cần thiết. 

d) Ngoài phong bì của bài dự thi ghi rõ: Dự thi “Tìm hiểu pháp luật trẻ em và 

kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em” trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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3. Yêu cầu về số lượng bài dự thi 

- Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi. 

- Mỗi tập thể chỉ tham gia 01 bài dự thi. Tập thể tham gia là cơ quan, tổ chức 

độc lập. Ví dụ: Tập thể Trường Trung học cơ sở A, Tập thể Sở B. 

IV. PHẠM VI, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI, ĐỊA CHỈ NHẬN 

BÀI DỰ THI 

1. Phạm vi tổ chức cuộc thi 

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trẻ em và kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em” trên 

địa bàn tỉnh An Giang được tổ chức đối với người Việt Nam ở trong tỉnh An Giang. 

2. Thời gian tổ chức cuộc thi 

2.1.Thời gian phát động 

Từ ngày 24/6/2020 đến 30/9/2020: Thông tin, tuyên truyền, phát động rộng 

rãi cuộc thi trên địa bàn tỉnh. 

2.2. Thời gian nhận bài dự thi 

Tiếp nhận bài dự thi từ khi phát động cuộc thi đến 17 giờ 00, ngày 

30/9/2020 (tính theo dấu bưu điện trên bì thư). Trường hợp nếu số lượng bài dự 

thi dưới 20.000 bài thì Ban tổ chức quyết định gia hạn thời gian tiếp nhận bài dự 

thi, nhưng không quá 30 ngày. 

2.3. Thời gian tổng kết cuộc thi 

- Trong tháng 11/2020: Tổ chức họp Ban Giám khảo thông qua đáp án cuộc 

thi; tổ chức phân loại, chấm bài dự thi. 

- Căn cứ tình hình thực tế, Ban Tổ chức quyết định thời gian tổ chức tổng 

kết và trao giải thưởng chậm nhất tháng 11/2020. 

3. Địa chỉ nhận bài dự thi 

Địa chỉ nhận bài dự thi: Bài dự thi gửi về Sở Tư pháp tỉnh An Giang theo địa 

chỉ: Số 269, đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang. 

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

1. Giải cá nhân 

- 01 giải nhất:                                                    1.500.000 đồng 

- 03 giải nhì (mỗi giải):                                         900.000 đồng 

- 05 giải ba (mỗi giải):                                          600.000 đồng 

- 50 giải khuyến khích (mỗi giải):                        300.000 đồng 
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2. Giải tập thể 

- 01 giải nhất:                                                     3.000.000 đồng 

- 02 giải nhì (mỗi giải):                                      2.000.000 đồng 

- 03 giải ba (mỗi giải):                                       1.500.000 đồng 

- 10 giải khuyến khích (mỗi giải):                         900.000 đồng 

- Tiêu chí về giải khuyến khích đối với tập thể như sau: Cơ quan, tổ chức 

có nhiều bài thi cá nhân và cơ quan, tổ chức có nhiều bài thi cá nhân đạt giải.  

Ngoài ra, Ban Tổ chức cuộc thi trình Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen 

cho tập thể và cá nhân đạt giải nhất và giải nhì cuộc thi. 

Trong quá trình tham gia cuộc thi nếu có khó khăn, vướng mắc mọi thông 

tin, chi tiết xin liên hệ về Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp qua số 

điện thoại 02963.953.272 để được giải đáp hoặc tổng hợp ý kiến trình Ban Tổ 

chức quyết định trong thời gian sớm nhất./. 
  

Nơi nhận:  

- Cục Công tác phía Nam - BTP; 

- Vụ PBGDPL - BTP; 

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- Thành viên BTC, BGK, BND và TTK cuộc thi; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND xã, phường, thị trấn; 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Trần Công Lập 
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