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Dôclâp -Trdo - Hnh phác
Dà N&ig, ngâylj tháng 9 nm 2021

V/v hixông üng cuc thi tn,rc
tuyên toãn quôc "TIm hiêu Lut
Cãnh sat biên Viêt Nam"

KInh gri:
- Các th, ban, ngânh, doàn th thành ph;
- UBND các qun, huyn.

Nhm .hiiing üng tuyên truyn và tIch crc tharn gia theo K hoach s
1 724/KHBQP ngày 0?/6/2021 cüa B Quoc phOng ye to chrc cuc thi "TIm
hiCu Lut Cãnh sat biên Vit Nam" cap toàn quôc; Uy ban nhân dan thành
phô yêu cau các c quan, da phrng, dn vj thrc hin mt so ni dung sau:
1. T chtrc tuyên truyn, ph bin, quán trit cho tht câ can b, dáng
viên, cOng chrc, viên chi.'rc, hrc luçmg vf trang, ngithi lao dng và các tang
lap nhân dan hiéu rô m1ic dIch, nghTa cüng nhr yêu cau, ni dung, the 1
cuc thi; tIch circ, huâng rng tham gia cuc thi (thi Tuán, Tháng); th&i gian
bat dâu dién ra ti'r 0h00 ngày 6/9/2021 den 23h59 ngày 06/1 0/2021.
2. VAn phOng UBND thành ph và cac sâ, ban, ngành, doàn th thành
phô dAng tái trén rn1c Thông báo, Cong thông tin din tü Uy ban nhân dan
thành phô, các trang diên t1r cüa các sà, ban ngành, doàn the thành phô dja chi
tham gia cuôc thi: https://thitimhieuluatcanhsatbienvjetnamvn Si Thông tin
và truyén thông thành phô chi dao các cci quan báo, dài, các dorn vl trrc thuc
tIch crc tuyên truyên cuc thi trén các phwing tin truyên thông, các trang
mng xA hôi (facebook, zalo ...) dê cong chirc, viên cht'rc, hrc krqng v trang,
ngiräi lao dông và nhân dan trên dja bàn thành phô drcic biêt, tharn gia.
3. ThI sinh tham gia dAng k dir thi truy cp tnjc tip website:
hoc click vào di.räng link
website cüa cuc thi dA duçc dAng tãi hen COng Thông tin din ti:r B Quôc
phông http://www.mod.gov.vn/wps/portak, Cong Thông tin din tCr Cãnh sat
biên https://canhsatbien.vn hoc Cong thông tin din tir Uy ban than dan
thành phô, các trang din tCr cCia sâ, ban ngành, doàn the thành phô dê tham
dr cuoc thi và lam theo hirâng dn cüa Ban To chrc; cách thirc tham gia cuc
thi &rçYc gui kern theo Cong vAn.
4. Khuyn khIch, tao diu kin vâ b trI thai gian hçp 1 d can b,
dàng viên, cOng chüc, vién chuc, 1rc lixçing vU trang thuc Ca quan, don v
rnInh tham gia cuc thi vOi so h.rçrng dOng nhãt và phân dâu dt kêt qua cao
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nhãt. UBND các qun, huyén tuyén tmyn, vn c1ng nhân dan, ngu'ii lao
dông trên dja bàn tIch crc tham gia cuc thi.
5. B CHQS thãnh ph phi hçip chit chê vói Ban T chCrc cuc thi d
nhn giái và tharn muu UBND thành phô trao giái thu'âng cho cac tp the, ca
nhân thuc thành phô (néu co,) vâ các ni dung khác theo hip dông cüa Ban
To chi.'rc cuoc thi.
Nhn diric Cong vp nay, d nghi các co quan, dia phuo'ng, do'n vj
trién khai thut hién.//4
Noi nhân:
-Nhtrtrén;
- Ltru: VT, NC, BCHQS.
JO i.:l

e Trung Chinh
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CACH THUC THAM GIA CUQC Tifi
(Kern theo Cong van s6 5Q./UBND-BCHQSngàyIi/9/2O2]
cüa Uy ban nhán dOn thànhphO)

Th l, Ngân hang câu hôi, dáp an cuc thi dã duqc dAng tâi trên Cong
Thông tin din tü B Quôc phông và website cuc thi. Cong Thông tin din tr
Cánh sat biên cia clang tãi video clip hurng dn thao tác thirc hin clang k dr
thi và vào thi. Dé ho trq các thI sinh không xem duçic video clip trên mt so

trmnh duyt, ching tôi xin huàng dan ci the các buâc tham gia thi nhu sau:
Bu'o'c 1: Sü ding các thi& bj cia phixmg tin (may tInh, din thoai
thông minh, may tInh bang...) có két nôi Internet truy cp website
https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn hoc click vào cti.thng link
duçic clang tãi trên Cong Thông tin din tCr B Quôc
website cüa Cuc thi
phông http://www.mod.v.vn/wps/portak hoc Cng thông tin din tr Uy
ban nhãn dan thành pho, các trang din tCr cüa các s&, ban ngành, doàn the
thành phô dê tham dr Cuc thi và lam theo hi.nng dan cüa Ban To chüc.
cia

Biróc 2: Sau khi truy cp website Cuc thi, thI sinh lip chpn tham gia
thi Tuan hoc thi Tháng thI barn vào nt dii Tuãn hoc nut thi Tháng; man
hmnh s hiên thj ci'ra so dê clang nhp Cue thi; thI sinh phãi diên day dü, chInh
duçic mc djnh, bao gôm:
xác thông tin cá than vào các tnthng thông tin
cia

(1) HQ và ten thI sinh;
A

(2) So CMND/CCCDIHQ chieu;
(3) S din thoai;
(4) Email thI sinh;
(5) ChQn "ThI sinh ngoài quãn dci" hoc "ThI sinh trong quân di";
- Nu chQn "ThI sinh ngoài quân di" thI chQn và din them truing
Afl

A

A

Trnh/Thanh pho va QunIHuyçn;
fl

- Nu ch9n "ThI sinh trong quãn di" thl chçn và din them truông "Doii
vj" (Luu , các truäng có dâu (*) là các tnr1ng bat buc phãi diên thông tin).
Sau khi din dy di1 các thông tin nêu trén, thI sinh nhp mA xác nhn
bâo mt sinh ngu nhiên do may chü cung cap và ch9n nut "Bt dâu thi"
dê vào trâ Rn các câu hôi do Ban To chüc duia ra.
Btró'c 3: Thi sinh lira chQn 01

an düng/01 câu hOi d trâ Rn; bm
nut "Tip tiic" dé trâ R hét 15 câu hOi cüa Cuc thi Tháng hoc 10 câu hOi
cia tfrng dçit thi Tuân.
clap

Tru?in hqp thI sinh chua hài lông v cãu trã lô'i, có th barn vâo nut
an cüa mInh.
"Quay lai" dê thay di hra chçn
clap
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Biró'c 4: Sau khi trâ l&i xong các cãu hôi, thi sinh bm vào nLlt "Tip
tc" dé trã 1&i cau hôi dr doan so nguii tharn gia d thi dôi vâi Cuôc thi
Tháng hoc tüng dçit thi Tuân tuang üng. Barn vào nut "Xác nhn" îé np bài
drthi.
* Th&i gian lam bãi thi Tháng là 20 Phut; Thôi gian lam bài thi Tun là
15 phñt.
* Qua trinh lam bài thi, n&i có thc mc hoc nhüng vAn d phát sinh,
thI sinh có the lien h vài Ban To chüc hoc B phn Ho trçi k5 thut qua các
so din thoai hoc email dãng tâi trong mic "Lien he" tren thanh cong ci,i giao
diên chinh cüa website Cuôc thi.

