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KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về công tác gia đình
và phòng, chống bạo lực gia đình”
Căn cứ Công văn số 1402/BVHTTDL-GĐ ngày 29/4/2021 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về việc tổ chức kỷ niệm và tuyên truyền nhân dịp 20 năm Ngày
Gia đình Việt Nam; truyền thông Tháng hành động quốc gia PCBLGĐ,
Thực hiện Kế hoạch số 1347/KH-BCĐ ngày 28/5/2021 của Ban chỉ đạo
Công tác gia đình tỉnh tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng kỷ niệm 20
năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng,
chống bạo lực gia đình năm 2021,
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác gia
đình tỉnh) ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về công tác
gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình”, nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Tuyên truyền nâng cao hiểu biết pháp luật về công tác gia đình và phòng
chống bạo lực gia đình đến công chức, viên chức, công nhân, người lao động và
các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của từng cá nhân
về vai trò, ý nghĩa của gia đình, quyền và nghĩa vụ của từng thành viên trong gia
đình, phòng, chống bạo lực gia đình hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình
đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
- Tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các hoạt động truyền thông hưởng ứng
kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về
phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021.
- Nội dung thi thiết thực, với những câu hỏi trắc nghiệm ngắn gọn, dễ hiểu,
dễ nhớ về nội dung các văn bản Luật góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông
tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Phần mềm cuộc thi bảo đảm chất lượng, tiện ích, thiết thực, hiệu quả, sử
dụng lâu dài và có thể tích hợp với các công cụ, phương tiện thông tin khác.
II. Nội dung Cuộc thi
1. Tên cuộc thi
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về công tác gia đình và phòng, chống bạo
lực gia đình”.
2. Đối tượng dự thi
Công chức, viên chức, công nhân, người lao động, đoàn viên công đoàn
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đang công tác tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trên địa bàn
tỉnh Long An.
Lưu ý: Các thành viên trong Ban Tổ chức, Tổ Thư ký cuộc thi không được
tham gia.
3. Hình thức tham gia cuộc thi, cách đăng ký và cách thức thi
3.1. Hình thức tổ chức thi
- Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến tại địa chỉ:
https://myaloha.vn/cuoc-thi/cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-ve-cong-tac-gia-dinh-vaphong-chong-bao-luc-gia-dinh-9573
- Bộ câu hỏi trắc nghiệm có tổng số 100 câu để thí sinh chọn ra 30 câu trả
lời đúng. Thí sinh tham gia trả lời các câu hỏi trên máy vi tính hoặc các thiết bị
điện tử khác có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh).
3.2. Cách đăng ký dự thi
- Thí sinh đăng ký tham gia thi trực tiếp trên website
http://svhttdl.longan.gov.vn tại chuyên mục Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về
công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình hoặc đường link
https://myaloha.vn/cuoc-thi/cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-ve-cong-tac-gia-dinh-vaphong-chong-bao-luc-gia-dinh-9573
Ngoài ra thí sinh có thể quét Mã QR code bằng camera (trên iphone) hoặc
phần quét mã trên ứng dụng Zalo (trên androi), sau khi quét mã đã có thể truy cập
vào giao diện thi.

Mã QR code
- Để dự thi, thí sinh phải đăng nhập bằng tài khoản Facebook, Gmail hoặc
Zalo. Sau đó thí sinh điền đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân: họ và tên, số điện
thoại, đơn vị đang công tác.
Lưu ý: Thí sinh phải nhập đúng họ và tên của mình theo mẫu
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- Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét
và trao giải. Ban Tổ chức sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi đăng ký
thông tin cá nhân không chính xác.
- Người dự thi được tham gia tối đa 02 lần tại mỗi đợt thi và chọn kết quả
cao nhất, mỗi lần thi sẽ sử dụng bộ câu hỏi khác nhau được lựa chọn ngẫu nhiên
trong ngân hàng câu hỏi.
3.3. Cách thức thi
- Sau khi hoàn thành phần “Thông tin cá nhân”, người dự thi chuyển đến
phần làm bài dự thi. Người dự thi sẽ trả lời lần lượt 30 câu hỏi trắc nghiệm, chọn
đáp án chính xác nhất, thời gian làm bài trong vòng 20 phút, có thể thay đổi đáp án
những câu đã chọn trước đó.
- Bài dự thi chỉ được xem là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 30 câu hỏi.
3.4. Đánh giá kết quả Cuộc thi
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ kết quả chấm điểm trắc nghiệm tự
động để làm căn cứ trao giải thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao
trong cuộc thi (trừ thí sinh là công chức phụ trách công tác gia đình thuộc Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch).
4. Thời gian diễn ra Cuộc thi
- Cuộc thi được tổ chức từ ngày 15/6/2021 đến ngày 25/6/2021. Cụ thể như
sau:
+ Bắt đầu lúc 07h30 ngày 15/6/2021.
+ Kết thúc lúc 17h00 ngày 25/6/2021.
- Dự kiến tổng kết và trao giải Cuộc thi vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm
2021.
5. Cơ cấu giải thưởng
5.1. Giải thưởng cá nhân
Cá nhân đạt giải thưởng sẽ nhận giấykhen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch và tiền thưởng cụ thể như sau:
- 01 giải Nhất:
2.000.000đ.
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- 02 giải Nhì:

1.500.000đ.

- 03 giải Ba:

1.000.000đ.

- 10 giải Khuyến khích: 500.000đ.
5.2 Giải thưởng tập thể
Ban Tổ chức Cuộc thi biểu dương khen thưởng cơ quan, đơn vị, công đoàn
cơ sở trực thuộc có số lượng tham gia nhiều nhất (tính theo tỉ lệ%) và có nhiều bài
thi chất lượng với cơ cấu giải thưởng như sau:
- 01 giải Nhất:
2.000.000đ.
- 01 giải Nhì:

1.500.000đ.

- 01 giải Ba:

1.000.000đ.

- 03 giải Khuyến khích: 500.000đ.
III. Kinh phí
Nguồn kinh phí sự nghiệp gia đình năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch.
IV. Tổ chức thực hiện
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.1. Phòng Quản lý văn hóa và gia đình tập trung thực hiện các công việc
cụ thể sau:
+ Chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng Quyết định thành lập Ban Tổ chức,
Tổ Thư ký, xây dựng thể lệ cuộc thi; phục vụ công tác tổ chức cuộc thi; quyết toán
sau khi kết thúc cuộc thi.
+ Thiết kế, lập trình giao diện Cuộc thi trên nền tảng trung gian
https://myaloha.vn trước ngày 15/6/2021.
+ Biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm 120 câu hỏi trắc nghiệm.
+ Phối hợp với Ban tổ chức cuộc thi thẩm định và biên tập 100 câu hỏi trắc
nghiệm để chọn ngẫu nhiên trên giao diện Cuộc thi.
+ Theo dõi, tổng hợp kết quả Cuộc thi; phối hợp thông tin kết quả lên
Website.
1.2. Văn phòng Sở
Tham mưu Quyết định khen thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt thành
tích cao trong Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về công tác gia đình và phòng, chống
bạo lực gia đình”; in giấy khen các giải thưởng; phối hợp Phòng Quản lý văn hóa
và gia đình quyết toán kinh phí theo kế hoạch.
2. Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh
Đề nghị các Sở, ban ngành đoàn thể tỉnh phát động cơ quan và ngành dọc
tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về công tác gia đình và phòng, chống bạo
lực gia đình”.
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- Riêng Liên đoàn Lao động tỉnh liên hệ các Công đoàn cơ sở khối doanh
nghiệp, tùy theo điều kiện thực tế tại đơn vị vận động đoàn viên, người lao động tham
gia dự thi.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã và thành phố
Tham mưu UBND cùng cấp tuyên truyền, vận động các ban ngành đoàn
thể và cơ sở tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về công
tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình”.
Để góp phần cho Cuộc thi đạt kết quả tốt, nhận được kế hoạch này đề nghị các
cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện,
nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời thông tin về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(Phòng Quản lý văn hóa và gia đình, số điện thoại: 0272.3833686) để được hướng dẫn
giải quyết./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Bộ VH, TT và DL (Vụ Gia đình);
- UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng VH và TT các huyện, thị xã, thành phố;
- Văn phòng Sở;
- Phòng QLVH và GĐ;
- Lưu: VT, QLVHGĐ (Duyên).

Nguyễn Anh Dũng

