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                            Kính gửi:  

- Các trường THPT và các đơn vị trực thuộc; 

- Các phòng Sở. 

Căn cứ Kế hoạch số 4350/KH-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh 

Đồng Nai Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2019”, Sở Giáo 

dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 1250/SGDĐT-TTR ngày 25/4/2016 phát 

động Cuộc thi gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2019” tới các 

trường THPT, các đơn vị trực thuộc, các phòng thuộc Sở.  

Ngày 16/5/2019, Ban Tổ chức cuộc thi đã ban hành văn bản số 65/TL-

BTCCT về Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2019” (Gửi đính 

kèm Thể lệ), Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường THPT, các đơn vị trực 

thuộc, các phòng thuộc Sở triển khai cụ thể Thể lệ cuộc thi tới các đối tượng dự 

thi, trong đó lưu ý một số nội dung sau:  

+ Cách thức đăng ký dự thi 

+ Nội dung cuộc thi. 

+ Thiết bị dự thi: Các thiết bị điện tử có kết nối Internet. 

+ Thí sinh được tham gia nhiều lần trong khoảng thời gian diễn ra mỗi đợt 

thi, kết quả được xét công nhận là kết quả điểm thi cao nhất. Thí sinh được thi 

tối đa 3 lần/tuần. 

+ Cách thức thi, phương án tính điểm. 

Hiệu trưởng các trường THPT, các đơn vị trực thuộc tiếp tục chỉ đạo Chủ 

tich Công đoàn, Bí thư Đoàn phối hợp với các giáo viên dạy Giáo dục công dân, 

Giáo viên chủ nhiệm bằng các hình thức khác nhau định hướng cho các đối 

tượng dự thi nghiên cứu kỹ các nội dung thi để tham dự cuộc thi đạt được kết 

quả tốt nhất.  

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Trang thông tin điện tử; 

- Lưu: VT, TTR. 
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