
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG   
 

            Số:   992  /UBND-NC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày  13  tháng   9   năm 2021 

V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc 

“Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”  
 

      

          Kính gửi:  

-  Các Sở, Ban, ngành đoàn thể tỉnh;  

-  Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.  

 

Căn cứ Công văn số 3183/BCĐ-CSB ngày 27/8/2021 của Ban Chỉ đạo Cuộc 

thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam – Bộ Quốc phòng về 

việc triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt 

Nam”. 

Nhằm hưởng ứng đợt tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam 

cho cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, LLVT và mọi người dân trong 

tỉnh, góp phần làm chuyển biến, nâng cao nhận thức xã hội trong thực hiện Luật 

Cảnh sát biển Việt Nam. Đồng thời để Cuộc thi được tổ chức thành công, thiết thực 

và có sức lan tỏa sâu rộng, Ủy ban Nhân dân tỉnh thông báo tham gia Cuộc thi đến 

các cơ quan, đơn vị cụ thể như sau:  

1. Đối tượng dự thi  

Công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài  

2. Nội dung thi 

Các quy định của Luật Cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 ngày 

19/11/2018 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

3. Hình thức  

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến 

4. Đăng ký dự thi  

Thí sinh tham gia đăng ký dự thi trực tiếp tại địa chỉ website như sau: 

https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn hoặc đường link Wesite Cuộc thi đã 

được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng 

htpps://www.mod.gov.vn/wps/portal, Cổng thông tin điện tử Cảnh sát biển 

htpp://Canhsatbien.vn và Trang/Cổng thông tin điện tử của các Ban, Bộ, Ngành để 

tham gia cuộc thi.  

5. Thời gian: 

Cuộc thi được tổ chức trong thời gian một tháng, bao gồm 01 Cuộc thi Tháng 

và 03 đợt thi Tuần, cụ thể: 

* Thi Tháng: Bắt đầu từ 0h00 ngày 06/9/2021 đến 23h59 ngày 06/10/2021. 

* Ba đợt thi Tuần, gồm: 

- Đợt thi Tuần 1: Bắt đầu từ 0h00 ngày 06/9/2021 đến 23h59 ngày 

12/9/2021. 
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- Đợt thi Tuần 2: Bắt đầu từ 0h00 ngày 13/9/2021 đến 23h59 ngày 

19/9/2021. 

- Đợt thi Tuần 3: Bắt đầu từ 0h00 ngày 20/9/2021 đến 23h59 ngày 

26/9/2021. 

6. Cách thức thi  

- Người dự thi truy cập đăng ký dự thi theo hướng dẫn và thực hiện trả lời 15 

câu hỏi của Cuộc thi Tháng hoặc 10 câu hỏi của Cuộc thi Tuần trên máy tính và các 

thiết bị di động có kết nối internet.  

- Trong quá trình diễn ra Cuộc thi, mỗi cá nhân được dự thi tối đa 03 lượt thi 

để có thể cải thiện kết quả, thời gian làm bài thi Tháng là 20 phút, từng đợt thi Tuần 

là 15 phút.  

7. Giải thưởng Cuộc thi  

a). Giải thưởng thi Tháng 

 *Giải cá nhân: Căn cứ kết quả làm bài dự thi của thí sinh tham gia thi Tháng, 

Ban Tổ chức đề nghị Ban Chỉ đạo xét, trao giải cá nhân với các mức như sau: 

- 01 giải Đặc biệt: Bằng khen của Ban Chỉ đạo, Kỷ niệm chương và phần 

thưởng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng. 

- 05 giải Nhất: Bằng khen của Ban Chỉ đạo, Kỷ niệm chương và phần thưởng 

tiền mặt trị giá 06 triệu đồng/giải. 

- 10 giải Nhì: Bằng khen của Ban Chỉ đạo, Kỷ niệm chương và phần thưởng 

tiền mặt trị giá 03 triệu đồng/giải. 

-15 giải Ba: Bằng khen của Ban Chỉ đạo, Kỷ niệm chương và phần thưởng 

tiền mặt trị giá 02 triệu đồng/giải. 

- 20 giải Khuyến khích: Bằng khen của Ban Chỉ đạo, Kỷ niệm chương và 

phần thưởng tiền mặt trị giá 01 triệu đồng/giải. 

*Giải tập thể: Tổng kết Cuộc thi Tháng, Ban Tổ chức đề nghị Ban Chỉ đạo 

xét, trao giải tập thể với các mức như sau: 

- 01 giải Đặc biệt: Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Kỷ niệm chương, hiện vật 

và phần thưởng tiền mặt trị giá 15 triệu đồng. 

- 05 giải Nhất: Bằng khen của Ban Chỉ đạo, Kỷ niệm chương và phần thưởng 

tiền mặt trị giá 10 triệu đồng/giải. 

- 10 giải Nhì: Bằng khen của Ban Chỉ đạo, Kỷ niệm chương và phần thưởng 

tiền mặt trị 07 triệu đồng/giải. 

-15 giải Ba: Bằng khen của Ban Chỉ đạo, Kỷ niệm chương và phần thưởng 

tiền mặt trị giá 05 triệu đồng/giải. 

- 20 giải Khuyến khích: Bằng khen của Ban Chỉ đạo, Kỷ niệm chương và 

phần thưởng tiền mặt trị giá 03 triệu đồng/giải. 

b). Giải thưởng từng đợt thi Tuần 

Hằng tuần, căn cứ kết quả làm bài dự thi của thí sinh, Ban Tổ chức sẽ xem 

xét, quyết định trao giải cá nhân với các mức như sau: 



3 

 

- 03 giải Nhất: Bằng khen của Ban Tổ chức, Kỷ niệm chương và phần 

thưởng tiên mặt trị giá 04 triệu đồng/giải. 

- 05 giải Nhì: Bằng khen của Ban Tổ chức, Kỷ niệm chương và phần thưởng 

tiền mặt trị giá 03 triệu đồng/giải. 

- 10 giải Ba: Bằng khen của Ban Tổ chức, Kỷ niệm chương và phần thưởng 

tiền mặt trị giá 02 triệu đồng/giải. 

- 15 giải Khuyến khích: Bằng khen của Ban Tổ chức, Kỷ niệm chương và 

phần thưởng tiên mặt trị giá 01 triệu đồng/giải. 

8. Hỗ trợ về kỹ thuật, hướng dẫn đăng ký, cách thức tham gia Cuộc thi  

- Trong quá trình tổ chức, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Cục 

Nghiệp vụ và Pháp luật/Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển - Cơ quan Thường trực Ban Tổ 

chức Cuộc thi để được giải đáp hỗ trợ. 

- Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Cục Nghiệp vụ và Pháp luật/Bộ Tư lệnh 

Cảnh sát biển. Địa chỉ: Km 6 + 825, Đại lộ Thăng Long, phường Tây Mỗ, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

+ Số điện thoại: 069 567180 (trong giờ hành chính) 

+ Hotline: 0913993962; 0981979555; 0981506618. 

+ Email: thitimhieuluatcanhsatbienvietnam@gmail.com 

* Các cơ quan, đơn vị có thể cập nhật thêm thông tin chi tiết, thể lệ, hướng dẫn 

về Cuộc thi theo địa chỉ website:https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn  

9. Tổ chức thực hiện 

a) Bộ CHQS tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, hỗ 

trợ đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng 

thông tin điện tử của tỉnh về Cuộc thi. Tổ chức triển khai cho cán bộ, chiến sĩ  

LLVT tỉnh tham gia cuộc thi đạt chất lượng, hiệu quả.  

b) Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục 

pháp luật tỉnh, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, triển khai thi hành Luật Cảnh sát 

biển trên Cổng thông tin điện tử, đăng tải địa chỉ Website Cuộc thi, các nội dung, 

văn bản có liên quan đến Cuộc thi để các cơ quan, đơn vị, địa phương tham khảo, 

cập nhật tham gia Cuộc thi đạt chất lượng. 

c) Sở Thông tin và truyền thông chỉ đạo các cơ quan Báo An Giang, Đài phát 

thanh truyền hình An Giang và các cơ quan, phương tiện thông tin đại chúng thông 

báo, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

người lao động, LLVT và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh hiểu rõ mục đích, yêu 

cầu, nội dung, thể lệ và ý nghĩa Cuộc thi. Tuyên truyền vận động cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức, LLVT, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và 

Nhân dân tích hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.  

d) Ban Thi đua khen thưởng tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức 

năng của Ban Tổ chức Cuộc thi để tổ chức trao, nhận các giải thưởng của các tập 

thể, cá nhân thuộc Tỉnh An Giang đạt giải thưởng Cuộc thi (nếu có).  
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đ) Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh 

Tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên hưởng ứng tham gia 

Cuộc thi.  

 e) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 

Tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân 

trên địa bàn hưởng ứng tham gia Cuộc thi.  

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, khẩn trương tổ chức triển 

khai, tham gia Cuộc thi đạt hiệu quả, thiết thực./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- Cơ quan thường trực HĐPHPBGDPL tỉnh;  

- Bộ CHQS tỉnh; 

- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh; 

- Phòng NC, KGVX, TH; 

- Lưu: HCTC. 

                    CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

             Nguyễn Thanh Bình 
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