
                                                                        
THỂ LỆ 

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về “An toàn giao thông; phòng chống ma túy và bạo 

lực học đƣờng” năm học 2021 – 2022 

----- 

Thực hiện công văn số 1355/SGDĐT- TTr ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Đắk lắk về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 về công tác pháp 

chế; thực hiện kế hoạch năm học về việc giáo dục chính trị, tư tưởng của học sinh năm học 

2021 – 2022, trường THPT Buôn Ma Thuột ban hành thể lệ Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về 

“An toàn giao thông; phòng chống ma túy và bạo lực học đường” năm học 2021 – 2022, 

hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11” như sau: 

I. ĐỐI TƢỢNG DỰ THI 

 Toàn thể học sinh của 03 khối lớp 10, 11, 12 đang học tập tại trường THPT Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI, THỜI GIAN LÀM BÀI THI 

1. Nội dung thi  

- Tìm hiểu các quy định pháp luật về An toàn giao thông, Luật phòng chống ma túy 

và bạo lực học đường. 

- Tài liệu tham khảo cho cuộc thi: Luật an toàn giao thông 2008; Luật phòng chống 

ma túy 2018; Bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam 2015… 

2. Hình thức  

- Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên phần mềm olm.vn. Thí sinh đăng nhập trực 

tiếp bằng tài khoản đã được nhà trường cung cấp và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực 

tiếp trên máy vi tính thông qua phần mềm olm.vn đã được thiết kế sẵn. 

- Kết quả bài thi sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi xét và trao giải. 

3. Thời gian thi  

- Thời gian tổ chức thi: Từ 8h00 đến 9h00, ngày 07 tháng 11 năm 2021 (Chủ nhật). 

- Thời gian công bố kết quả giải thưởng dự kiến vào ngày 09/11/2021 (ngày Pháp 

luật Việt Nam). 

- Cách thức trao giải: Tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh tại thời điểm trao giải, có 

thể bằng hình thức trực tuyến hoặc tổ chức trao thưởng sau khi học sinh trở lại trường học 

tập trực tiếp. 

- Thí sinh phải tuyệt đối chấp hành Thể lệ cuộc thi và theo sự hướng dẫn, điều hành 

của Ban Tổ chức cuộc thi; thông tin về cuộc thi thí sinh truy cập website của Nhà trường: 

c3buonmathuot.edu.vn 

III. ĐIỂM BÀI THI VÀ NGUYÊN TẮC TÍNH ĐIỂM 

1. Thang điểm và số câu hỏi 
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- Thang điểm chấm là 100 điểm. 

- Số lượng câu hỏi trong một phần thi trực tuyến là 50 câu ( trong đó 49 câu hỏi trắc 

nghiệm; 01 câu hỏi dự đoán số lượng người trả lời đúng tất cả các câu hỏi); mỗi câu trả lời 

đúng được 2 điểm.  

- Bài thi chỉ được coi là hợp lệ khi học sinh trả lời đủ 50 câu hỏi. 

- Cá nhân đạt giải là người trả lời đúng nhiều câu hỏi nhất; dự đoán chính xác nhất số 

người trả lời đúng tất cả các câu hỏi; thời gian hoàn thành bài thi sớm nhất. 

2. Nguyên tắc tính điểm 

- Xét theo điểm bài thi cao nhất trong tổng số các bài thi. 

- Trường hợp nhiều thí sinh có điểm bài thi bằng nhau thì xét theo thứ tự ưu tiên như 

sau: Kết quả dự đoán chính xác nhất số người trả lời đúng tất cả các câu hỏi; thời gian làm 

bài nhanh nhất. 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG 

1. Số lƣợng giải 

- 01 giải nhất. 

- 02 giải nhì. 

- 03 giải ba. 

- 10 giải khuyến khích. 

2. Khen thƣởng  

- Giải nhất: Giấy khen của Hiệu trưởng kèm theo 200,000đ.  

- Giải nhì: Giấy khen của Hiệu trưởng kèm theo 150,000đ.  

- Giải ba: Giấy khen của Hiệu trưởng kèm theo 100,000đ.  

- Giải khuyến khích: Giấy khen của Hiệu trưởng kèm theo 80,000đ. 

3. Tính điểm thi đua các lớp 

- Giải Nhất: Được cộng 40 điểm.  

- Giải Nhì:  Mỗi giải được cộng 30 điểm.  

- Giải Ba: Mỗi giải được cộng 20 điểm. 

- Khuyến khích: Mỗi giải được cộng 15 điểm.  

- Cộng 30 điểm cho lớp có nhiều học sinh đoạt giải (chỉ xét các lớp đoạt từ 04 giải 

trở lên.) 

Công tác khen thưởng cho các thí sinh đoạt giải, thực hiện theo quy định thi đua 

khen thưởng của nhà trường. 

Trên đây là Thể lệ cuộc thi tìm hiểu pháp luật về “An toàn giao thông; phòng chống 

ma túy và bạo lực học đường”, hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, năm học 2021 – 

2022 của trường THPT Buôn Ma Thuột./. 

 
Nơi nhận: 

- Cấp ủy Chi bộ;(b/c)                                                                                            
TRƢỞNG BAN TỔ CHỨC  
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- CBQL nhà trường;(b/c)                                        

- 43 lớp; (t/h) 

- Lưu VT 

 

                  

  

 

    

    

       


