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Thể lệ Hội thi “ Tìm hiểu pháp luật cho thanh niên và  

cán bộ đoàn viên thanh niên” năm 2020 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 592/KH-UBND ngày 16/7/2020 tổ chức Hội thi 

“Tìm hiểu pháp luật cho thanh niên và cán bộ đoàn viên thanh niên” năm 2020,  

UBND huyện ban hành Thể lệ Hội thi, cụ thể như sau: 

I. TÊN HỘI THI:  “ Tìm hiểu pháp luật cho thanh niên và cán bộ đoàn viên 

thanh niên” năm 2020 

II. ĐỐI TƢỢNG DỰ THI 

Đoàn viên thanh niên khối đoàn trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX 

trên địa bàn huyện. 

III. THỜI GIAN; ĐỊA ĐIỂM 

1.Thời gian : Dự kiến ngày 04-05/11/2020 

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị huyện Quảng Xương. 

VI. NỘI DUNG, HÌNH THỨC 

1. Nội dung:  

- Kiến thức pháp luật: Chú trọng các nội dung v  quy n, ngh a vụ của công 

dân, các quy định của pháp luật v  các l nh vực: hôn nhân - gia đình, phòng chống 

bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực học đường, bảo vệ môi trường, an toàn giao 

thông, hình sự, phòng chống dịch bệnh truy n nhiễm và các quy định của pháp luật  

khác c  liên quan trực tiếp đến cuộc sống, công việc, sinh hoạt, học tập của thanh 

niên trên địa bàn. 

- Kỹ năng nghiệp vụ và kiến thức xã hội: Tập trung trao đổi, giới thiệu những 

cách làm hay, những kinh nghiệm trong công tác vận động, giáo dục ý thức công 

dân và pháp luật cho thanh thiếu niên; các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật 

phù hợp, hiệu quả đã, đang được vận dụng, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên 

trên địa bàn; nêu gương điển hình v  chấp hành pháp luật, thanh niên hoàn lương, 

tái hòa nhập cộng đồng… 
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2. Hình thức:  

Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, bao gồm 03 phần thi sau:   

2.1. Phần thi chào hỏi: Giới thiệu những nét chính của đội thi, tên đội, số 

lượng thành viên dưới hình thức bằng lời, hoạt cảnh, hát múa, hò vè …  

- Thời gian: Tối đa 5 phút 

- Tổng điểm: 20 điểm. 

2.2. Phần thi kiến thức: Các đội thi tham gia xử lý tình huống hoặc trả lời câu 

hỏi liên quan đến các quy định của pháp luật v  các l nh vực: hôn nhân - gia đình, 

phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực học đường, bảo vệ môi 

trường, an toàn giao thông, hình sự, phòng chống dịch bệnh truy n nhiễm và các 

quy định của pháp luật  khác c  liên quan trực tiếp đến cuộc sống, công việc, sinh 

hoạt, học tập của thanh niên trên địa bàn. 

Các đội thi sau khi bốc thăm câu hỏi, hội ý, cử 01 người đại diện đội trả lời; 

các thành viên của đội có thể bổ sung câu trả lời cho đầy đủ sau khi thành viên đại 

diện đội đã trả lời xong. 

- Thời gian: Tối đa là 7 phút. 

- Tổng điểm: 30 điểm. 

(Bộ câu hỏi thi được triển khai đến đối tượng dự thi) 

2.3. Phần thi  tiểu phẩm: Các đội thi xây dựng tiểu phẩm c  nội dung tuyên 

truy n các quy định của pháp luật c  liên quan đến đối tượng là thanh niên nhằm 

nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên. 

Tiểu phẩm c  nội dung, bố cục rõ ràng, đúng chủ đ , sát thực tế, có sức lan 

tỏa, tác động tích cực trong thực tiễn đời sống xã hội; diễn xuất rõ nét, tạo được 

kịch tính, sức hấp dẫn; trang phục, đạo cụ, cảnh trí phù hợp với nhân vật, nội dung 

dự thi. 

Các đội thi cử thành viên chính thức tham gia và có thể sử dụng nhân vật hỗ 

trợ nhưng không quá 5 người. Những người hỗ trợ phải là đoàn viên thanh niên. 

Tuyệt đối không dùng diễn viên chuyên nghiệp hoặc người đang được đào tạo 

nghệ thuật chuyên nghiệp tại các trường chuyên nghiệp.  

- Thời gian: Tối đa 15 phút. 

- Tổng điểm: 50 điểm. 

Lƣu ý: Ở tất cả các phần thi, nếu các đội thi thực hiện quá thời gian quy định 

thì cứ mỗi phút trừ 01 điểm, tổng số điểm bị trừ không quá 10 điểm 
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V. CÁCH CHẤM ĐIỂM, TÍNH ĐIỂM XẾP GIẢI 

- Ban Giám khảo chấm điểm độc lập các phần thi theo quy định, điểm chênh 

lệch không quá 2 điểm giữa các giám khảo trong từng phần thi cho các đội thi. 

- Tổng điểm của mỗi phần thi của các đội thi là điểm trung bình cộng của 

các thành viên Ban giám khảo. 

- Ban Giám khảo chấm điểm các phần thi lẻ đến 0,5 điểm. 

- Trường hợp các đội có cùng tổng điểm bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ ưu tiên 

xét điểm theo thứ tự ở phần thi: Tiểu phẩm, kiến thức pháp luật. 

VI. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG 

Căn cứ tổng điểm của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức sẽ trao các giải:  

1. Giải Nhất: 01 giải; 

2. Giải Nhì: 02 giải; 

3. Giải Ba: 03 giải; 

4. Giải khuyến khích: 04 giải. 

VII. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Ban Giám khảo 

- Chấm điểm sau mỗi phần thi kết thúc chính xác, khách quan, công tâm và 

chịu trách nhiệm v  điểm chấm trước Trưởng Ban tổ chức Hội thi; 

- Không chấm điểm đối với những phần thi vi phạm Thể lệ; 

- Tư vấn giúp Ban Tổ chức lựa chọn các phần thi, các đội thi c  số điểm cao 

để xếp giải. 

2. Tổ thƣ ký 

- Chuẩn bị, phát, thu phiếu chấm điểm giúp Ban Giám khảo; 

- Tổng hợp, xếp thứ tự điểm từ cao xuống thấp mỗi phần thi và tổng 03 phần 

thi của các đội thi; 

- Theo dõi thời gian mỗi phần thi của các đội thi dự thi; 

- Phục vụ công tác chấm thi; 

- Tuyệt đối giữ bí mật điểm thi. 

3. Ngƣời dẫn chƣơng trình: Do Ban Tổ chức chọn và thực hiện nhiệm vụ 

do Ban Tổ chức phân công. 
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4. Các đơn vị tham gia Hội thi  

- Cử đại diện tham gia bốc thăm thứ tự các phần thi khi có thông báo chính 

thức của Ban Tổ chức Hội thi; 

- Gửi danh sách đội thi: Thành viên dự thi, nội dung phần thi năng khiếu, tiết 

mục văn nghệ giao lưu (nếu c ) gửi v  UBND  huyện ( Phòng Tư pháp) trước ngày 

30/9/2020; 

- Tổ chức tập luyện, tham gia dự thi đầy đủ, nghiêm túc, chất lượng;  

- Tự chịu trách nhiệm v  âm nhạc phục vụ trong các phần thi của đơn vị 

mình (làm việc với bộ phận âm thanh của Ban Tổ chức Hội thi để kết nối, sử dụng 

trong quá trình thi); 

- Các đơn vị dự thi có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn các thành viên của 

CLB thực hiện tốt nội dung, chương trình và Thể lệ Hội thi; 

- Các đơn vị dự thi phải có mặt tại địa điểm thi trước giờ khai mạc 15 phút 

và trong suốt quá trình diễn ra Hội thi để học tập kinh nghiệm và cổ vũ cho các đội 

dự thi;  

- Các đơn vị dự thi chỉ tặng hoa khi đã thực hiện xong phần thi; tuyệt đối giữ 

gìn trật tự trong khu vực Hội thi. 

- Thực hiện nghiêm Thể lệ của Ban Tổ chức Hội thi đ  ra.  

5. Thành viên tham gia Hội thi 

- Tuân thủ Thể lệ của Hội thi, sử dụng trang phục phù hợp, không phản cảm, 

khuyến khích mặc trang phục dân tộc; ngôn ngữ trong Hội thi là ngôn ngữ phổ 

thông; tham gia đầy đủ các phần thi và chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức v  nội 

dung trình bày; 

- Các thành viên thi chính phải đeo biển tên “Thí sinh”, thực hiện các phần 

thi liên tục theo hướng dẫn của người dẫn chương trình; 

- Không mang tài liệu, máy tính, điện thoại khi tham gia thi. 

VII. KHEN THƢỞNG, KỶ LUẬT 

1. Khen thƣởng: Căn cứ vào số điểm đạt được của các Đội trong các phần 

thi, Ban Tổ chức sẽ trao thưởng gồm: Cờ lưu niệm và Bảng khen thưởng và giải 

thưởng cho các Đội dự thi theo cơ cấu giải thưởng quy định. 

2. Kỷ luật 
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Các Đội thi tham dự Hội thi vi phạm Thể lệ như: Đối tượng dự thi không 

đúng, không dự thi đầy đủ các phần thi, bỏ v  khi Hội thi chưa kết thúc, Ban Tổ 

chức căn cứ mức độ vi phạm sẽ có hình thức phê bình, khiển trách hoặc trừ điểm 

thi (Ban Tổ chức quyết định). 

3. Khiếu nại 

Trong quá trình diễn ra Hội thi, các Đội thi có vấn đ  cần kiến nghị thì yêu 

cầu các đơn vị gửi văn bản do đội trưởng hoặc trưởng đoàn ký v  Ban tổ chức xem 

xét, giải quyết.  

Trên đây là Thể lệ Hội thi “Tìm hiểu pháp luật cho thanh niên và cán bộ đoàn 

viên thanh niên” năm 2020. Đ  nghị các đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai đạt kết 

quả, góp phần vào thành công chung của Hội thi./. 

 

Nơi nhận:                                                                           

- TT Huyện ủy, UBND huyện  (B/c);                                               
- Sở Tư pháp ; 

-  Hội đồng PHPBGDPL huyện; 

- Ban Tổ chức; 

- Ban Giám khảo; 

- Các đơn vị dự thi;             
- Lưu: VT, TP.                                                
 

 

 

       KT. CHỦ TỊCH 

       PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

      Nguyễn Đình Dự 
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