
    
                                                    

KẾ HOẠCH 
Tổ chức ngoại khóa thi tìm hiểu kiến thức pháp luật 

dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 29/12/2021 của UBND 
thành phố Hà Nội về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp 
cận pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2022; Kế hoạch số 117/KH-SGDĐT 
ngày 17/01/2022 về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Ngành 
giáo dục Hà Nội; Kế hoạch số 2860/KH-SGDĐT ngày 19/9/2022 của Sở GD-
ĐT Hà Nội về việc tổ chức ngoại khóa thi tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho 
học sinh trung học phổ thông năm 2022;  

Cụm trường THPT Gia Lâm- Long Biên xây dựng Kế hoạch tổ chức 
ngoại khóa thi tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ 
thông năm 2022 như sau: 

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 
- Cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình 

huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp 
luật; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật vì mục tiêu phát 
triển toàn diện con người; giảm thiểu vi phạm pháp luật và các hành vi lệch 
chuẩn xã hội ở độ tuổi vị thành niên;  

2. Đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, 
môi trường giao lưu học hỏi giữa học sinh trong các nhà trường và các trường 
trong cụm nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà 
trường. 

3. Yêu cầu 
- Nội dung thi sinh động, hấp dẫn, thiết thực, phù hợp với tâm sinh lý, 

lứa tuổi, môi trường giáo dục; gắn kết chặt chẽ giữa giáo dục pháp luật với giáo 
dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, kỹ năng sống; giữa giáo dục gia đình 
với nhà trường và xã hội để hình thành nhân cách toàn diện cho học sinh;  

- Kết hợp giữa chơi với học, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học 
sinh; tạo không khí học tập, tìm hiểu pháp luật sôi nổi, thu hút sự quan tâm, ủng 
hộ của cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường và toàn xã hội;  
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    CỤM THPT  GIA LÂM - LONG BIÊN 

 
Số: 08 /KH-GLLB 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                  

  Hà Nội, ngày 17  tháng 10  năm 2022 



2 
 

 

- Xây dựng câu hỏi, đáp án qua phần mềm bảo đảm chất lượng, thiết 
thực, sử dụng lâu dài và có thể tích hợp liên thông với các hoạt động khác.  

- Các trường THPT cụm Gia Lâm - Long Biên tham gia tích cực, đúng, 
đủ hoạt động theo kế hoạch, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. 

II. BAN CHỈ ĐẠO 

  - Trưởng ban: Lê Trung Kiên - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Gia Thiều  

  - Các ủy viên: 

+ Đ/c Nguyễn Quý Xuân - Hiệu trưởng trường THPT Phúc Lợi 

+ Đ/c Đặng Văn Chiến - Hiệu trưởng trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm 

+ Đ/c Nguyễn Hữu Đồng -  Hiệu trưởng trường THPT Thạch Bàn 

+ Đ/c Lê Thị Quyên -  Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Cừ 

+ Đ/c Vũ Thị Hương Lan - Hiệu trưởng trường THPT Yên Viên 

+ Đ/c Đ/c Lê Thị Hồng Thu - Hiệu trưởng trường THPT Dương Xá 

+ Đ/c Dương Hai Bảy Mươi - Hiệu trưởng Trường THPT Lý Thường Kiệt 

+ Đ/c Nguyễn Thị Minh Châu – Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Gia 

Thiều 

III.BAN GIÁM KHẢO:  

 - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của các trường có đội tham dự thi. 

IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI 

1. Đối tượng dự thi 
Học sinh các trường THPT trong Cụm Gia Lâm – Long Biên. 
2. Phạm vi 
Hoạt động ngoại khóa thi tìm hiểu kiến thức pháp luật được tổ chức tại 

các trường THPT trên địa bàn Gia Lâm- Long Biên.  
3. Thời lượng tổ chức ngoại khoá 
Một buổi ngoại khoá thi tìm hiểu kiến thức pháp luật được tổ chức trong 

thời lượng không quá 90 phút. 

V.NỘI DUNG, HÌNH THỨC, QUY MÔ, GIẢI THƯỞNG 

1. Nội dung  

- Những kiến thức pháp luật được học tập, tìm hiểu trong nhà trường, có 
mở rộng, cập nhật một số kiến thức pháp luật mới phù hợp với sự phát triển tâm 
sinh lý lứa tuổi của học sinh THPT bao gồm: 

+ Các Luật: Giáo dục; Phòng chống tham nhũng; Phòng chống tác hại của 
thuốc lá; Phòng chống tác hại rượu bia; luật nghĩa vụ quân sự; luật Thủ đô; Bộ 
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luật Hình sự; Luật An ninh mạng; Luật Trẻ em; các quyền dân sự cơ bản của 
công dân; Luật an toàn giao thông; Nghị định 100/2019/NĐ –CP ngày 
30/12/2019 của chính phủ về qui định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao 
thông đường bộ, đường sắt; phòng chống ma túy, phòng cháy chữa cháy, , 
phòng chống HIV/AIDS; phòng chống dịch bệnh COVID19; quy tắc ứng xử 
nơi công cộng, trong nhà trường; ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội; 
trách nhiệm pháp lý của lứa tuổi học sinh THPT (nhận diện một số hành vi vi 
phạm pháp luật, hậu quả và trách nhiệm pháp lý đối với một số hành vi thường 
diễn ra trong nhà trường: gây ô nhiễm môi trường; tai nạn thương tích, đuối 
nước; phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường…). 

+ Một số hiểu biết về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên môi trường 
mạng. 

2. Hình thức  

Thí sinh dự thi trả lời trực tiếp theo hình thức trắc nghiệm qua các câu hỏi 
hiển thị trên màn hình lớn bằng cách chọn, xác nhận một trong 4 phương án trả 
lời của mình trên giấy đã ghi trước các phương án A,B,C hoặc D. Phần mềm bộ 
đề câu hỏi được thiết kế sẵn các phương án tương ứng để học sinh lựa chọn trả 
lời (từ dễ đến khó). Thời gian trả lời mỗi câu hỏi là 10 giây. Số lượng câu hỏi 
trong một phần từ 20-30 câu. Chi tiết thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ cuộc 
thi.  

3. Quy mô 

 Ngoại khóa thi tìm hiểu pháp luật được tổ chức theo 2 cấp: Cấp trường và 
cấp Cụm. Mỗi trường lựa chọn 10 học sinh đạt điểm số cao nhất theo thứ tự từ 
cao xuống thấp để tham gia dự thi cấp Cụm. Ban tổ chức sẽ công bố Đội giải 
nhất, nhì, ba, khuyến khích tại cuộc thi cấp Cụm.  

4.  Cơ cấu giải thưởng 

- Đối với cấp Cụm: Ban tổ chức Sở trao giải gồm 01 Đội giải Nhất, 02 Đội 
giải Nhì, 03 Đội giải Ba và các giải Khuyến Khích.  

VI.TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

Cụm trưởng, Hiệu trưởng các trường THPT triển khai, thực hiện theo lịch: 

TT Nội dung hoạt động Thực hiện Thời gian 

1 
Quyết định giao nhiệm vụ cho  Cụm trưởng 
các trường THPT để tổ chức hội thi. Sở GDĐT tháng 9/2022 

2 
Các trường tổ chức tuyên truyền và chọn 10 
HS xuất sắc thi Cụm.  

Các trường 
THPT 

 Hoàn thành 
trước ngày 
25/10/2022 

3 
Các trường gửi danh sách thành viên BGK và 
học sinh dự thi (Theo mẫu đính kèm) về đơn 

Các trường 
THPT 

Hoàn thành 
trước ngày 
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vị Cụm trưởng: 
c3nguyengiathieu@hanoiedu.vn 

30/10/2022 

4 

Cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 
2022  Cụm THPT  Gia Lâm - Long Biên tổ 
chức tại trường THPT Nguyễn Gia Thiều 

Cụm trưởng 
Ngày 04/11/2022 

(14:30 - Thứ Sáu) 

5 
Cụm hoàn tất chứng từ chi kinh phí tổ chức hội 
thi và gửi về Sở theo quy định. 

Cụm trưởng 
Trước ngày 
22/11/2022 

VII.TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.Phân công nhiệm vụ 
a) Các trường Trung học phổ thông trong Cụm 
- Căn cứ bộ câu hỏi của Sở GDĐT về các luật và kiến thức dịch vụ công 

trực tuyến trên môi trường mạng, các trường tổ chức cho học sinh tự ôn tập và tổ 
chức tuyên truyền cho học sinh thi theo hình thức hợp lý, chọn 10 em xuất sắc 
nhất tham gia dự thi cấp Cụm.   

- Gửi về Cụm trưởng danh sách Đội dự thi và danh sách Bí thư Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh tham gia Ban Giám khảo đúng thời gian quy định. (Thời 
gian: trước 17h00 ngày 29 tháng 10 năm 2022) 

- Chuẩn bị ít nhất 1 tiết mục văn nghệ để biểu diễn trong màn khai mạc 
và bế mạc Cuộc thi. (Thời gian gửi danh sách tiết mục văn nghệ trước 17h00 
ngày 29/10/2022, các trường tự chuẩn bị nhạc cho tiết mục biểu diễn) 

- Hỗ trợ về cơ sở vật chất để tổ chức Cuộc thi cấp Cụm. 
- Tham dự Cuộc thi cấp Cụm bắt đầu lúc 14:30 ngày 04/11/2022 tại 

trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Đội dự thi có mặt tại trường Cụm trưởng 
trước 30 phút để làm công tác chuẩn bị). 

- Tổ chức học sinh cổ vũ Cuộc thi cấp cụm: Mỗi trường cử từ  10 -15 
học sinh chứng kiến, cổ vũ cho Đội của mình, nhưng phải đảm bảo không khí 
văn hóa, vui vẻ, vô tư, với tinh thần đoàn kết, trao đổi học hỏi, không hò hét tại 
nơi tổ chức thi; đảm bảo đúng an toàn y tế  phòng chống dịch bệnh Covod - 19. 

b) Cụm trưởng trường THPT 
- Ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo: Gồm mỗi 

trường 01 đ/c lãnh đạo, 01 đ/c Bí thư Đoàn TNCS HCM;  
- Tổ chức theo Thể lệ và hướng dẫn của Sở GDĐT;  
- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho cuộc thi. 
2.Kinh phí 
- Kinh phí tổ chức cấp trường: Các trường tự túc. 
- Kinh phí tổ chức cấp Cụm: Sở GDĐT cấp kinh phí các nội dung: Loa 

đài, màn hình, máy chiếu. Các đáp án A,B,C,D trên giấy màu cho các Đội dự 
thi. (Mỗi đáp án 01 màu). Kinh phí thưởng cho các Đội đạt Nhất, Nhì, Ba, 
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Khuyến Khích.  
- Kinh phí từ nguồn đóng góp của các trường (nếu thiếu) 
Trên đây là Kế hoạch tổ chức ngoại khóa thi tìm hiểu kiến thức pháp luật 

cho học sinh cấp THPT năm 2022 của Cụm THPT Gia Lâm- Long Biên. Đề 
nghị trường Cụm trưởng, Hiệu trưởng các trường THPT nghiêm túc triên khai, 
thực hiện đảm bảo hiệu quả và tác dụng tuyên truyền tốt nhất. Kính mong các 
nhà trường đóng góp ý kiến, các ý kiến gửi về trường cụm trưởng trước 17 giờ 
ngày 18/10/2022, nếu không có ý kiến phản hồi trường cụm trưởng thực hiện 
theo văn bản này và có thể điều chỉnh thời gian theo qui định của Sở Giáo dục 
và Đào tạo Hà Nội trong điều kiện dịch bệnh phức tạp.Trong quá trình thực 
hiện, nếu có vướng mắc, kiến nghị trao đổi trực tiếp với trường cụm trưởng để 
thống nhất trong toàn cụm./. 

  Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT (để b/c) 
- Các trường THPT trong cụm (để t/h) 
- Lưu VP. 

 

CỤM TRƯỞNG 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT  NGUYẾN  GIA THIỀU 

 

 

 

Lê Trung Kiên 
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Mẫu số 01: Đăng ký thành phần Đội dự thi và thành viên Ban Giám sát 

CỤM TRƯỜNG THPT GIA LÂM- LONG BIÊN  

TRƯỜNG THPT .............................................. 

 
DANH SÁCH ĐỘI  

Tham dự  Cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật  
cho học sinh cấp THPT năm 2022 

 Kính gửi: Ban Tổ chức . 

1. Họ và tên trưởng đoàn: ................................................................................ 

2. Điện thoại:.....................................Email:.................................................... 

3. Thành viên Ban Giám khảo: ........................................................................... 

4. Chức vụ: ....................................... Điện thoại: ............................................ 

5. Danh sách các học sinh dự thi: 

TT Họ và tên 
Năm 
sinh 

Lớp 
Xếp loại 

Ghi chú Hạnh 
kiểm 

Học lực 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

...       

       

                                                                        …….., ngày       tháng … năm 2022 

          Người lập bảng                                            Thủ trưởng đơn vị 

       (Ký tên ghi rõ họ tên)               (Ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 02 
CỤM THPT GIA LÂM- LONG BIÊN  

TRƯỜNG THPT ........................... 
 

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
                   Hà Nội, ngày … tháng .....  năm 2022 

 
DANH SÁCH ĐĂNG KÍ  THAM GIA VĂN HÓA VĂN NGHỆ 

Cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh cấp THPT năm 2022 
 
 

STT Họ tên  học sinh Tên tiết mục biểu 
diễn 

Thể loại 
( múa, hát, 

nhảy,... 

Số lượng 
người 

biểu diễn 

Nội dung cần 
giới thiệu 

1      
2      
      

Lưu ý:  
- Các nhà trường tự chuẩn bị nhạc, trang phục biểu diễn, .... 
- Hạn nộp chậm nhất 17 giờ ngày 29/10/2022 
                                                                                             THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
                                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên ) 
 
 

 


