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               Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Căn cứ Công văn số 727/SGDĐT-HSSVPC ngày 21/4/2022 của Sở GDĐT 
Quảng Nam về việc phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 
2022 (gọi tắt là Cuộc thi). 

Để Cuộc thi tạo sự lan tỏa sâu rộng, tích cực trong toàn ngành và đạt kết 
quả thiết thực, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyên Đại Lộc đề nghị Hiệu trưởng 
các trường trực thuộc tổ chức tuyên truyền và phát động Cuộc thi trong đội ngũ 
công chức, viên  chức, người lao động và học sinh hưởng ứng tham gia. 

1. Đối tượng tham gia dự thi: 
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các trường trực thuộc
- Học sinh các trường TH, THCS, TH&THCS trong toàn huyện. 
2. Thời gian: Từ ngày 26/4/2022 đến ngày 26/5/2022 
3. Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm 

trực tuyến trên mạng internet. 
4. Nội dung:
Kiến thức cơ bản của các luật mới ban hành, các quy định của pháp luật 

liên quan đến trẻ em và gia đình như: Luật Phòng, chống ma túy năm 2021và các 
văn bản có liên quan; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Luật Cư trú năm 2020; 
Luật Trẻ em 2016; Nghị định số 130/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính 
phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã 
hội và trẻ em.

5. Địa chỉ truy cập dự thi: Truy cập trực tiếp và trả lời các câu hỏi tại địa 
chỉ: timhieuphapluatquangnam.vn, hoặc truy cập vào banner “Cuộc thi tìm  
hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022” của Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tại 
địa chỉ http://sotuphapqnam.gov.vn hoặc trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo  
dục pháp luật tỉnh tại địa chỉ: https://pbgdpl.quangnam.gov.vn. Chi tiết về cách 
thức tham gia Cuộc thi thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyên Đại Lộc đề nghị Hiệu trưởng các trường 
triển khai thực hiện nghiêm túc./. 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, NGLL.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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