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Kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về  

xử lý vi phạm hành chính” năm 2022 

 

Thực hiện các Văn bản của UBND tỉnh: Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 

25/01/2022 về thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2022, Quyết định số 

1427/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 về phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh”, Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 

12/10/2022 về tổ chức hưởng ứng 10 năm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam, với mục tiêu tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm tăng 

cường tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính cho cán bộ, Nhân dân, tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11), Sở Tư pháp đã tổ chức Cuộc 

thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” trên phạm vi 

toàn tỉnh.  

Cuộc thi diễn ra từ ngày 20/10/2022 đến ngày 05/11/2022 trên Cổng 

thông tin điện tử Sở Tư pháp. Qua theo dõi tình hình hưởng ứng, tham gia Cuộc 

thi của các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổng hợp thông tin, số liệu trên phần 

mềm Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi báo cáo kết quả cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn và phát động Cuộc thi 

Ngày 30/9/2022 Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 317/KH-STP về tổ 

chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”. 

Ban Tổ chức Cuộc thi và Tổ Thư ký giúp việc được thành lập theo Quyết định 

số 119/QĐ-STP ngày 18/10/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp. Ngày 19/10/2022 

Ban Tổ chức ban hành Thể lệ cuộc thi. Sở Tư pháp ban hành văn bản số 

991/STP-PBGDPL ngày 19/10/2022 đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn 

vị, địa phương tích cực hưởng ứng Cuộc thi và khuyến khích, tạo điều kiện cho 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân trên địa bàn thuộc 

phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.  

Ngày 20/10/2022, Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức Lễ Phát động dưới hình 

thức trực tuyến với 14 điểm cầu. Tại điểm cầu tỉnh có sự tham gia của các thành 

viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi, tại điểm cầu các 

địa phương có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo UBND huyện và đại diện lãnh 

đạo các phòng, ban thuộc UBND huyện, các đoàn thể cấp huyện. Một số địa 

phương có sự tham gia của các cơ quan như: Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm 

sát nhân dân huyện, Kiểm Lâm, Thuế… 

Qua theo dõi của Ban Tổ chức, ngay sau lễ phát động, các sở, ban, ngành, 

đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thị xã đã có văn bản chỉ đạo, 
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quán triệt, hướng dẫn tham gia cuộc thi. Nhiều địa phương, đơn vị tổ chức Lễ 

Phát động hoặc lồng ghép phát động cuộc thi trong Lễ hưởng ứng Ngày pháp 

luật Việt Nam hoặc Lễ Chào cờ đầu tháng 11. 

2. Công tác truyền thông về cuộc thi 

Xác định công tác truyền thông có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần 

tổ chức thành công Cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi đã thực hiện khá đồng bộ 

thông qua nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Thể lệ và đường link cuộc thi 

được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp, đồng thời được gửi qua 

hệ thống gửi nhận cho tất cả các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố, thị xã. Lễ Phát động Cuộc thi được Báo Hà Tĩnh, Đài Phát 

thanh và truyền hình tỉnh, Báo pháp luật Việt Nam đưa tin rộng rãi, thu hút sự 

quan tâm của cán bộ, Nhân dân. Các cơ quan báo chí còn tiếp tục đưa tin, bài 

phản ánh sức lan tỏa của Cuộc thi đối với cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh.  

Qua theo dõi của Ban Tổ chức cuộc thi, thể lệ và tình hình hưởng ứng 

Cuộc thi được đăng tải qua hệ thống cổng thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, 

Đồng thời thông qua các tài khoản trên mạng xã hội (facebook, zalo), các địa 

phương, đơn vị thường xuyên đăng tải hình ảnh, số liệu tham gia cuộc thi để 

khích lệ, động viên cán bộ, Nhân dân tham gia kịp thời. Nhiều địa phương cũng 

đã tuyên truyền về cuộc thi thông qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở.  

Có thể thấy rằng, việc kết hợp đa dạng các hình thức nêu trên đã tạo thành 

đợt cao điểm truyền thông về cuộc thi, đảm bảo có chiều sâu, tạo sức lan tỏa sâu 

rộng, huy động được sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa 

phương tham gia Cuộc thi. Đặc biệt với những hình thức lan tỏa nhanh chóng 

như qua mạng xã hội đã kịp thời đưa thông tin cuộc thi đến với cán bộ, Nhân 

dân trên địa bàn tỉnh, nhờ vậy số lượng thí sinh tham gia cuộc thi tăng lên nhanh 

qua từng ngày diễn ra Cuộc thi. Hàng ngày, Ban Tổ chức cuộc thi đã cập nhật số 

lượng thí sinh dự thi của các đơn vị để khích lệ, tuyên truyền cho cuộc thi. 

3. Xây dựng Bộ câu hỏi, đáp án, phần mềm Cuộc thi và công tác hỗ 

trợ kỹ thuật trong quá trình tổ chức Cuộc thi 

Bám sát Thể lệ Cuộc thi, Ban Tổ chức với sự tham mưu của Tổ Thư ký đã 

xây dựng Bộ câu hỏi và đáp án thi đảm bảo kỹ lưỡng, nghiêm túc, chính xác, lựa 

chọn các vấn đề được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 

2020;  Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị 

định số 138/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quy định về quản 

lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và 

giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính; Nghị định 

số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (được sửa 

đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 

của Chính phủ); Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 

144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
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hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn 

xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình; 

Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính về xây dựng. Trong đó các câu hỏi thi được xây dựng ngắn gọn, có 

nội dung gần gũi, thiết thực trong đời sống hàng ngày.  

Phần mềm phục vụ cuộc thi được Ban Tổ chức phối hợp với đơn vị công 

nghệ thông tin có kinh nghiệm để xây dựng với giao diện thân thiện, dễ thao tác 

trên máy tính và điện thoại, phần mềm có chức năng trộn đề, thống kê số thí sinh 

tham gia, số lượt thi của từng địa phương, đơn vị được cập nhật hàng ngày. Trên 

giao diện phần mềm hiển thị 02 số điện thoại liên hệ hỗ trợ kỹ thuật khi cần 

thiết. Trong quá trình diễn ra cuộc thi, thông qua 02 số điện thoại này Ban tổ 

chức đã tiếp nhận gần 100 cuộc gọi đề nghị hỗ trợ kỹ thuật hoặc thắc mắc các 

vấn đề liên quan đến Cuộc thi. Các câu hỏi đã được giải đáp cụ thể, các vướng 

mắc kỹ thuật được hỗ trợ khắc phục kịp thời. 

4. Kết quả Cuộc thi 

Qua tổng hợp từ phần mềm cuộc thi, đến 0h ngày 05/11/2022, toàn tỉnh 

có 45.947 người tham gia thi với 70.228 lượt thi, có thời điểm phần mềm tiếp 

nhận từ 5 - 6 ngàn lượt thi/ngày. Trong đó 77,6% thí sinh truy cập từ điện thoại 

di động, 21,6% thí sinh truy cập từ máy tính để bàn và 0,8 % thí sinh truy cập từ 

máy tính bảng.  

Theo danh sách trích xuất từ phần mềm, 13/13 huyện, thành phố, thị xã và 

tất cả các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có thí sinh tham gia cuộc thi. Một số 

đơn vị có số lượng thí sinh tham gia đông như: Ngành Giáo dục và Đào tạo với 

9.950 thí sinh, Công an tỉnh với 1.890 thí sinh, Cục Thuế tỉnh với 518 thí sinh, 

Điện lực Hà Tĩnh với 244 thí sinh, Bảo hiểm xã hội với 135 thí sinh… Một số 

địa phương có số lượng thí sinh tham gia thi đông như: Huyện Kỳ Anh với 

4.533 thí sinh, huyện Thạch Hà với 3.885 thí sinh, Huyện Can Lộc với 3.237 thí 

sinh…. Có thể thấy Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính đã thực sự lan tỏa, thu hút sự quan tâm và tham gia hưởng ứng của 

đông đảo cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Chất lượng bài thi của thí sinh 

tương đối cao, cụ thể đã có 1.241 thí sinh trả lời đúng 19/19 câu hỏi trắc nghiệm, 

có 1.300 thí sinh trả lời đúng 18/19 câu hỏi và 1.462 thí sinh trả lời đúng 17/19 

câu hỏi. Một số tập thể có số lượng thí sinh đạt điểm tối đa cao như Trường 

trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ, huyện Nghi Xuân có 292 thí sinh đạt 

19/19 điểm, huyện Kỳ Anh có 214 thí sinh đạt 19/19 điểm...  

Kết thúc Cuộc thi, trên cơ sở kết quả trích xuất từ phần mềm, Ban Tổ 

chức đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, liên hệ 

với người đạt giải để xác thực thông tin nhằm đảm bảo chính xác, lập danh sách 

người dự thi đạt giải theo đúng Thể lệ. Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Quyết 

định công nhận kết quả và trao giải cho 19 cá nhân. Cơ cấu giải thưởng bao 

gồm: 01 giải nhất, 03 giải nhì, 05 giải ba và 10 giải khuyến khích. Bên cạnh đó, 

Ban Tổ chức trao giải “Đơn vị có số lượng thí sinh đạt điểm tối đa cao nhất” cho 

tập thể trường THPT Nguyễn Công Trứ, huyện Nghi Xuân. 
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II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Mối quan hệ phối hợp giữa Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan, đặc 

biệt là cơ quan thành viên của Ban Tổ chức đảm bảo thường xuyên và hiệu quả.  

Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực hỗ trợ trong việc cấp tên miền cho 

cuộc thi, các cơ quan thành viên khác như Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an 

tỉnh, Tỉnh đoàn thường xuyên chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý hưởng 

ứng cuộc thi. Cuộc thi đã được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà 

Tĩnh, Báo Pháp luật Việt Nam và các cơ quan báo chí truyền thông khác đưa tin 

thường xuyên, kịp thời. Trong quá trình diễn ra cuộc thi, Ban Tổ chức đã nhận 

được nhiều cuộc gọi từ các thí sinh và các đơn vị, địa phương để thông tin thêm 

về tình hình hưởng ứng cuộc thi, đồng thời thể hiện sự sâu sát, nghiêm túc trong 

quá trình chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, Nhân dân thuộc phạm vi quản lý tham gia 

cuộc thi.  

Công tác truyền thông về cuộc thi được chú trọng thực hiện. Lễ Phát động 

Cuộc thi cấp tỉnh và việc phát động cuộc thi tại các địa phương, đơn vị được thực 

hiện bài bản, tạo hiệu ứng tốt. Thể lệ cuộc thi được ban hành đảm bảo chặt chẽ, 

cơ cấu giải thưởng phong phú, tạo sức hấp hẫn, bộ câu hỏi thi có nội dung phù 

hợp, thiết thực, gần gũi. Phần mềm cuộc thi vận hành tốt, có hiển thị số lượng 

thí sinh tham gia của từng địa phương, đơn vị ngay giao diện chính nên thuận 

tiện cho các địa phương, đơn vị theo dõi, quản lý, đôn đốc thí sinh tham gia.  

Cuộc thi đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, Nhân dân nhiệt 

tình hưởng ứng, cơ cấu thí sinh đa dạng về ngành nghề, độ tuổi, trong đó có học sinh, 

giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các doanh nghiệp, 

người lao động tự do… Đáng chú ý, cuộc thi được nhiều lãnh đạo cấp ủy chính 

quyền các địa phương quan tâm chỉ đạo và trực tiếp tham gia, một số đồng chí đạt 

giải cao như: đồng chí Trần Thành Nam - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND 

huyện, đồng chí Lê Văn Trọng, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận huyện ủy Kỳ 

Anh… Qua kết quả trích xuất từ phần mềm thi cho thấy nhiều bài thi có chất lượng 

cao, chứng tỏ thí sinh đã đầu tư trí tuệ, công sức với mong muốn tìm hiểu, nâng cao 

kiến thức pháp luật của mình.  

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến với giao diện tiện 

lợi, phương tiện sử dụng thi linh hoạt (máy tính, điện thoại…) tạo thuận lợi cho 

thí sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác PBGDPL trong giai đoạn hiện nay.  

Mặc dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng Cuộc thi trực tuyến “Tìm 

hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” thực sự đã lan tỏa sâu rộng, là sân 

chơi lành mạnh, bổ ích nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, ý 

thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần tích 

cực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

2. Một số hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tổ chức Cuộc thi vẫn còn một 

số hạn chế như sau: 
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- Một số địa phương, đơn vị chưa chủ động phát huy vai trò, trách nhiệm 

trong việc theo dõi, truyền thông, đôn đốc, hưởng ứng nên số lượng thí sinh 

tham gia cuộc thi chưa cao.  

- Phần mềm cuộc thi vào thời điểm có quá đông thí sinh truy cập vẫn còn 

hiện tượng bị nghẽn, gây bất tiện cho người tham gia thi. 

- Trong cơ cấu thí sinh tham gia cuộc thi vẫn chủ yếu là học sinh, sinh 

viên và giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức. Số lượng thí sinh là người lao 

động trong các doanh nghiệp, người lao động tự do, người dân trên địa bàn dân 

cư ở các địa phương tham gia cuộc thi chưa cao.  

III. MỘT SỐ KINH NGHIỆM RÚT RA SAU CUỘC THI 

- Công tác truyền thông có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định sức lan 

tỏa của cuộc thi. Công tác truyền thông cần được thực hiện kịp thời, thường 

xuyên, hiệu quả để góp phần tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi, thu hút đông đảo 

cán bộ, Nhân dân tham gia.  

- Mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan thành viên Ban Tổ chức, giữa 

Ban Tổ chức và các cơ quan có liên quan trong quá trình tổ chức cuộc thi cần 

đảm bảo thường xuyên, hiệu quả, để kịp thời phát hiện và giải quyết các vấn đề 

phát sinh, vướng mắc trong quá trình diễn ra cuộc thi, từ đó góp phần nâng cao 

chất lượng cuộc thi. 

-  Bộ câu hỏi thi cần được xây dựng ngắn gọn, chính xác, lựa chọn các nội 

dung thiết thực, gần gũi với người dự thi, phần mềm phục vụ cuộc thi cần có 

giao diện thuận tiện cho người thi và được vận hành thông suốt. Đây là yếu tố cơ 

bản quyết định chất lượng cuộc thi và góp phần thu hút thí sinh tham gia.  

- Sự quan tâm, sâu sát của cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị 

góp phần khuyến khích các thí sinh thuộc phạm vi, địa bàn quản lý tham gia 

cuộc thi. Qua 15 ngày diễn ra cuộc thi cho thấy, tại các địa phương mà lãnh đạo 

sâu sát, chỉ đạo quyết liệt, cán bộ tham mưu tích cực, thường xuyên đôn đốc, 

bám nắm tính hình hưởng ứng cuộc thi thì số lượng thí sinh tham gia đông.  

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” là 

sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, ý 

thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Do vậy Ban Tổ 

chức Cuộc thi đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp 

tục truyền thông sâu rộng về kết quả Cuộc thi để Cuộc thi tiếp tục lan tỏa, tạo 

hiệu ứng tích cực hơn nữa. Đồng thời để các cuộc thi tìm hiểu pháp luật được tổ 

chức có hiệu quả trong thời gian tới theo hướng đổi mới, thiết thực, phù hợp. 

Trên cơ sở tổng kết cuộc thi, Ban tổ chức cuộc thi đề xuất các sở, ban, ngành, 

đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã một số nội dung như sau: 

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu tổ chức các cuộc thi 

tìm hiểu pháp luật dưới hình thức trực tuyến, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ 

quan, nhất là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL, thành viên Ban Tổ chức để 
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các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến thực sự hiệu quả, tạo điều kiện cho cán 

bộ, Nhân dân chủ động và tự giác tìm hiểu pháp luật trên các lĩnh vực. 

- Tiếp tục phát huy sáng kiến, đổi mới cách thức tổ chức cuộc thi tìm hiểu 

pháp luật trực tuyến, hướng tới chuyển đổi số, tăng cường xã hội hóa, huy động sự 

tham gia đồng hành của các doanh nghiệp. Chú trọng công tác theo dõi, đôn đốc, 

phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trong công tác truyền 

thông, thông tin về cuộc thi để thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân tham gia.  

- Tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, nguồn lực đảm bảo cho việc 

tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến gắn với yêu cầu tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính” năm 2022 do Sở Tư pháp tổ chức./. 
Nơi nhận: 

- Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp (Để b/c); 

- UBND tỉnh (Để b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Ban Tổ chức Cuộc thi; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở; 

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

- Lưu: VT, BTC. 

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

      GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Lê Viết Hồng 
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