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KẾ HOẠCH
Tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Phòng chống ma túy,
hƣởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021
----------Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm
2021; căn cứ Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2021 của
UBND quận Sơn Trà v/v triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn quận Sơn Trà năm 2021; Ban
Thường vụ Quận Đoàn Sơn Trà xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến
tìm hiểu Luật Phòng chống ma túy, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm
2021, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên hưởng ứng tham
gia Cuộc thi; qua đó, góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức, lan tỏa trong tầng
lớp thanh niên, trong xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.
- Hoạt động được tổ chức ở tất cả các cơ sở Đoàn khối phường và khối
CNVC quận với sự tham gia sổi nổi của đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh
niên, đạt hiệu quả cao.
II. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ
CHỨC, THỂ LỆ CUỘC THI
1. Đối tƣợng tham gia: Cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, thanh niên khối
phường và khối CNVC quận.
2. Nội dung thi
Các quy định về Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản liên
quan.
3. Hình thức, thời gian tổ chức
3.1. Hình thức thi
Cuộc thi tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Thí sinh tham gia trả lời câu hỏi
dưới dạng trắc nghiệm.
3.2. Thời gian thi: Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 15/11/2021.

4. Cách thức tham gia, thể lệ cuộc thi
4.1. Cách thức tham gia:
Thí sinh tham gia qua đường link https://myaloha.vn/cuoc-thi/tim-hieuluat-phong-chong-ma-tuy-nam-2021-19331 , điền thông tin cá nhân để tham gia
thi.
4.2. Thể lệ cuộc thi
- Khi đăng ký tài khoản, thí sinh cần cung cấp tên thật, đơn vị thuộc cơ sở
đoàn đang sinh hoạt (tài khoản này có giá trị dùng để đăng nhập và tham gia dự
thi trên trang web và là cơ sở ghi nhận sự tham gia của đoàn viên thanh niên
các đơn vị).
- Mỗi thí sinh chỉ được tham gia thi 01 lần.
- Mỗi bài thi sẽ bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài là 5
phút.
5. Cơ cấu giải thƣởng:
Ban tổ chức sẽ trao giải nhất, nhì, ba cho các cá nhân có điểm số cao và
giải tập thể cho đơn vị có số lượng thí sinh tham gia thi nhiều nhất.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Quận Đoàn Sơn Trà
- Xây dựng kế hoạch triển khai cho các đơn vị đôn đốc các đơn vị triển
khai đến cơ sở đoàn, đoàn viên, thanh niên toàn quận.
- Tuyên truyền, giới thiệu về cuộc thi đến đoàn viên qua hệ thống website
và fanpage. Theo dõi, đánh giá việc tham gia của các đơn vị.
2. Đoàn các phƣờng và Đoàn khối CNVC quận
-Tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi trên hệ thống website (nếu có) và
Fanpage, Facebook của các đơn vị.
- Triển khai cho đoàn viên tham gia đảm bảo số lượng, chất lượng.
Ban Thường vụ Quận Đoàn đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đạt
hiệu quả./.
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