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BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP 
 

  Số           /QCHT-TCLN 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                  Hà Nội, ngày       tháng 6 năm 2020 

 

QUY CHẾ 
Hội thi Tìm hiểu Pháp luật về Lâm nghiệp 

Cuộc thi thứ nhất - Thi viết qua mạng Internet 

 

I. MỤC ĐÍCH 

Hội thi là hoạt động tuyên truyền, là đợt sinh hoạt văn hóa của cán bộ công 

chức, viên chức và người lao động Bộ Nông nghiệp và và Phát triển nông thôn. 

Tham gia Hội thi là dịp để cán bộ công chức, viên chức và người lao động giao 

lưu, trao đổi, học tập, hiểu rõ hơn pháp luật về Lâm nghiệp, nâng cao kỷ luật, kỷ 

cương và ý thức chấp hành pháp luật. Hội thi là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ 

niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); 130 

năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); chào mừng kỷ 

niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Lâm nghiệp Việt Nam (28/11/1945- 

28/11/2020) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT nhiệm kỳ 2020-2025. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC DỰ THI  

1. Đối tượng tham gia: Tập thể các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Nông nghiệp 

và PTNT (trừ những cơ quan, đơn vị có người tham gia Ban Tổ chức cuộc thi). 

2. Nội dung Hội thi: Tìm hiểu Pháp luật về Lâm nghiệp, gồm: Luật Lâm 

nghiệp có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019 và các văn bản hiện hành. 

3. Hình thức thi: Dự thi bằng hình thức thi trắc nghiệm và tự luận; nhận bài 

qua mạng Internet; trả lời theo yêu cầu của đề thi và gửi bài cho Ban Tổ chức qua 

mạng Internet. 

4. Quy cách bài thi 

- Bài thi đánh máy file Word (hoặc file PDF) khổ giấy A4, phông chữ Times 

New Roman, cỡ chữ 14 (cách trình bày bài thi theo thể thức văn bản hiện hành quy 

định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác 

văn thư).   

- Tên file Word (hoặc file PDF) của bài dự thi được đặt tên theo tên cơ quan, 

đơn vị dự thi. Trên mỗi trang của bài dự thi: ghi tên, địa chỉ, số điện thoại cơ quan, 

đơn vị dự thi trên phần đầu mỗi trang (Header). 

- Độ dài bài thi không quá 10 trang (trong đó có 1 trang kết quả trắc nghiệm 

và các trang viết bài tự luận). Bài thi gửi kèm 5 file ảnh, phải nén cả bài thi file 

Word (hoặc file PDF) và các file ảnh vào một file nén ZIP hoặc một folder, rar 

được đặt tên theo tên cơ quan, đơn vị dự thi. 

- Những bài thi không hợp lệ: Viết, vẽ bẩn ra bài thi; trả lời quá một câu hỏi 

trong phần trắc nghiệm, viết quá 9 trang phần trắc nghiệm; thêm câu hỏi và đáp án 
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không có trong các phần thi; gửi ảnh không đúng nội dung, ảnh phản cảm liên 

quan đến ngành... 

III. ĐỀ THI VÀ CƠ CẤU ĐIỂM 

 Tổng số điểm tối đa của một bài dự thi là 100 điểm; trong đó  

- Bài thi có hình thức đúng quy định: 5 điểm 

- Bài thi kèm theo 5 file ảnh về giới thiệu về hoạt động ngành Lâm nghiệp 

của cơ quan, đơn vị, địa phương với độ nét cao (dung lượng mỗi ảnh lớn hơn 

3MB): 5 điểm (mỗi ảnh đạt yêu cầu được 1 điểm) 

- Chỉ có một bộ đề thi duy nhất. Trong đó bao gồm 2 phần: 

+ Phần đề trắc nghiệm có 70 câu hỏi (chọn 01 đáp án đúng trong 03 đáp án 

cho sẵn): 70 điểm (mỗi câu trả lời đúng 1 điểm) 

+ Phần đề tự luận và liên hệ thực tế: 20 điểm 

IV. ĐỊA CHỈ, THỜI GIAN NỘP BÀI THI 

1. Địa chỉ nộp bài thi 

Bài dự thi gửi vào địa chỉ “Cuộc thi tìm hiểu Pháp luật về Lâm nghiệp” trên 

Cổng thông tin điện tử Tổng cục Lâm nghiệp 
http://tongcuclamnghiep.gov.vn/ 

2. Thời gian nộp bài thi 

Hạn cuối nộp bài trước 17 giờ 00' ngày 22/7/2020. Thời gian nộp bài dự thi 

tính theo thời gian thực tế mà email gửi bài thi đến. Không nhận bài dự thi qua 

đường bưu điện và các hình thức khác. (Tập thể các cơ quan, đơn vị sau khi gửi bài 

dự thi liên lạc với ban tổ chức theo số điện thoại đ/c Quỳnh: 0978609785, để kiểm 

tra xem bài thi đã được gửi đến chưa).  

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG DỰ KIẾN 

+ 01 Giải Nhất:              Cờ giải + 5.000.000 đồng/giải + Giấy chứng nhận 

+ 02 Giải Nhì:                Cờ giải + 3.000.000 đồng/giải + Giấy chứng nhận 

+ 03 Giải ba:                   Cờ giải + 2.000.000 đồng/giải + Giấy chứng nhận 

+ 15 Gi¶i khuyÕn khÝch: Cờ giải + 1.000.000 ®ång/giải + 

Giấy chứng nhận 

Trên đây là Quy chế Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về Lâm nghiệp”: Cuộc thi 

thứ nhất - Thi viết qua mạng Internet năm 2020. Mọi thay đổi sẽ được thông báo 

và cập nhật trên website: http://tongcuclamnghiep.gov.vn 

Tổng cục Lâm nghiệp trân trọng đề nghị các cơ quan đơn vị quan tâm, dành 

thời gian tham gia Hội thi./. 
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Nơi nhận: 
- Ban Cán sự Đảng bộ (để b/c); 

- Đảng uỷ Bộ (để b/c); 

- Công đoàn NN và PTNT VN (để ph/h); 

- Công đoàn cơ quan Bộ (để ph/h); 

- Vụ Pháp chế (để ph/h); 

- Các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ; 

- Các Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ;  

- Lưu: TCLN. 

 KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

             Phạm Văn Điển 
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