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Lâm nghiệp – Thi viết qua mạng 

Internet 

       Quảng Trị, ngày 10 tháng 7 năm 2020 

  

 

Kính gửi:   

- Chi cục Kiểm lâm; 

-  Các BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải, Thạch 

Hãn, Hướng Hóa - Đakrông; 

-  Các BQL KBT thiên nhiên: Bắc Hướng Hóa, Đakrông. 

 

Thực hiện văn bản số 843/QCHT-TCLN về việc ban hành Quy chế Hội 

thi tìm hiểu Phát luật về Lâm nghiệp, Cuộc thi thứ nhất - Thi viết qua mạng 

Internet(sao gửi kèm).Để công chức, viên chức và người lao động có cơ hội 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; đồng thời 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. Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực kiểm 

lâm, lâm nghiệp trực thuộc Sở triển khai tham gia Hội thi Tìm hiểu về Pháp luật 

Lâm nghiệp, cụ thể như sau: 

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

1. Đối tượng tham gia: Toàn thểcông chức, viên chức và lực lượng 

chuyên trách bảo vệ rừng của các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực kiểm lâm, lâm 

nghiệp trực thuộc Sở; mỗi cơ quan, đơn vị có ít nhất 2-3 bài thi có chất lượng. 

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 trên Cổngthông tin điện tử Tổng cục Lâm nghiệp 

http://tongcuclamnghiep.gov.vn. 

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). 

http://tongcuclamnghiep.gov.vn/


 

- 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 ánkhông có trong các phần thi; gửi ảnh không đúng nội dung, ảnh phản cảm 

liên quan đến ngành... 

II. 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. 

III. 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 nghiệphttp://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). 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PGĐ Sở Nguyễn Hồng Phương; 

- Phòng KHTC; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Hồ Xuân Hòe 

 

http://tongcuclamnghiep.gov.vn/
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