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Phường Hà Huy Tập, ngày      tháng       năm 2022 

       Kính gửi: 

                - Các đồng chí Cán bộ, công chức, 

                   người hoạt động không chuyên trách 

                   và người lao động hợp đồng thuộc cơ quan phường; 

       - Các tổ dân phố trực thuộc. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 158/KH-UBND  ngày 13/10/2022 của UBND thành 

phố Hà Tĩnh về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính”. Nhằm 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 trên địa bàn phường, qua đó tích cực hưởng ứng Ngày pháp 

luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11). UBND phường triển khai 

các nội dung cuộc thi như sau: 

1. Nội dung thi: 

- 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 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 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 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 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm 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 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. 
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2. Đối tượng dự thi 

Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc 

trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.  

3. Hình thức thi 

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng Thông tin điện 

tử Sở Tư pháp tại địa chỉ: http://tuphap.hatinh.gov.vn. Người tham dự thi sẽ trả lời 

các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối 

internet theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 30 phút/lần 

thi (gồm 19 câu trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số lượng người tham gia trả lời đúng 

các câu hỏi). Mỗi cá nhân được dự thi tối đa 03 lần.  

4. Thời gian tổ chức Cuộc thi 

Cuộc thi diễn ra từ ngày 20/10/2022 đến hết ngày 05/11/2022. 

5. Giải thưởng 

 Giải thưởng Cuộc thi bao gồm: 

+ 01 giải nhất. 

+ 03 giải nhì. 

+ 05 giải ba. 

+ 10 giải khuyến khích.  

Ngoài giải thưởng trao cho các cá nhân, Ban Tổ chức có thể xem xét khen 

thưởng các tập thể có số lượng thí sinh tham gia đông và chất lượng. 

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

kết quả tốt, UBND phường yêu cầu:  

1. Tất cả các đồng chí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách 

và người lao động hợp đồng thuộc cơ quan phường tham gia dự thi 100%.  

Đồng thời tuyên truyền cho Nhân dân trên địa bàn biết tham gia cuộc thi trên 

trên Cổng Thông tin điện tử Sở Tư pháp tại địa chỉ: http://tuphap.hatinh.gov.vn 

2. Công chức Văn hóa xã hội đăng tải nội dung, thể lệ cuộc thi để tuyên truyền 

trên Trang thông tin điện tử của phường cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn biết 

và tham gia. 

Vậy, UBND phường đề nghị các đồng chí nghiêm túc thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:               
- Như trên; 

- Phòng Tư pháp 
- Chủ tịch, PCT UBNDphường;  
- Lưu: VT, TP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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Nguyễn Văn Huyên 
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