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BỘ Y TẾ 

 

 

Số:           /KH-BYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày        tháng 10 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về y tế" năm 2020 

 

Thực hiện Quyết định số 5864/QĐ-BYT ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2020 trong đó có 

Phụ lục số II về kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế; Kế 

hoạch số 822/KH-BYT ngày 01/6/2020 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch chi tiết 

triển khai hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế năm 2020, Bộ Y tế ban 

hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm kiểm pháp luật về y tế" năm 

2020 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản về lĩnh vực y tế; 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 của các cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động ngành y tế, giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật.  

2. Yêu cầu 

- Nội dung thi thiết thực, phù hợp với trình độ hiểu biết pháp luật của cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành y tế; bám sát mục đích phổ 

biến kiến thức pháp luật về y tế.  

- Phần mềm cuộc thi bảo đảm chất lượng, tiện ích, thiết thực, hiệu quả, sử 

dụng lâu dài và có thể tích hợp với các công cụ, phương tiện thông tin khác.  

II. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG, HÌNH THỨC, GIẢI THƯỞNG 

1. Tên gọi cuộc thi trực tuyến 

Tìm hiểu pháp luật về y tế 

2. Đối tượng dự thi 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác trong lĩnh 

vực y tế.  

3. Nội dung thi 

- Tìm hiểu các quy định pháp luật của các luật trong lĩnh vực y tế. 

- Văn bản sử dụng xây dựng bộ câu hỏi và đáp án: Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh năm 2009, Luật Dược năm 2015, Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Luật 
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Phòng, chống các bệnh truyền nhiễm năm 2007, Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 

và Pháp lệnh dân số 2003 được sửa đổi năm 2008, Luật Phòng, chống tác hại 

thuốc lá năm 2009, Luật phòng, chống tác hại rượu, bia năm 2019 

- Thời gian thi: Tổ chức từ 15/10/2020 đến 30/10/2020. 

4. Hình thức thi 

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Trang thông tin 

điện tử của Vụ Pháp chế, Bộ Y tế. Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi 

trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết 

kế sẵn. Số lượng câu hỏi trong một phần thi online là 15 câu hỏi (14 câu hỏi lựa 

chọn đáp án đúng; 01 câu hỏi số lượng người trả lời đúng tất cả các câu hỏi). 01 

người được tham gia trả lời 01 lần. Chi tiết về cách thức tham gia dự thi được 

thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ cuộc thi. 

5. Cơ cấu giải thưởng 

- Giải thưởng dành cho tập thể: 01 giải dành cho đơn vị có số lượng người 

dự thi nhiều nhất. 

- Giải thưởng dành cho cá nhân: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba, 03 

giải khuyến khích. 

Giá trị giải thưởng được thực hiện theo quy định tại thể lệ cuộc thi. 

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch tổ chức và thể lệ cuộc thi 

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế 

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin 

- Tiến độ thực hiện: Trước 10/10/2020 

2. Bảo đảm hệ thống cơ sở dữ liệu, phần mềm thi trực tuyến, website 

của cuộc thi ở trạng thái truy cập tốt và xử lý các vấn đề kỹ thuật phục vụ 

cuộc thi 

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế 

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin 

- Tiến độ thực hiện: Trước 10/10/2020 

3. Ban hành văn bản hướng dẫn, thực hiện triển khai cuộc thi 

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế 

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin 

- Tiến độ thực hiện: Trước 10/10/2020 

4. Thông tin, tuyên truyền về tổ chức cuộc thi 

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Báo Sức khỏe và Đời sống 

- Tiến độ thực hiện: theo thời gian tổ chức thi 
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5. Trao thưởng tổng kết cuộc thi 

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế 

- Tiến độ thực hiện: dự kiến ngày 09/11/2020 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân công trách nhiệm 

a) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng 

Bộ và Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức thực hiện các hoạt động quy định tại 

Kế hoạch này; chuẩn bị câu hỏi, đáp áp hướng dẫn, tổng kết cuộc thi và triển 

khai trong phạm vi toàn ngành. 

b) Cục Công nghệ thông tin: Cử cán bộ tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu, bố 

trí các điều kiện kỹ thuật để vận hành chuyên mục cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu 

pháp luật về y tế" trên Trang thông tin điện tử về phổ biến, giáo dục pháp luật 

của Vụ Pháp chế. 

c) Văn phòng Bộ: xây dựng link liên kết, giới thiệu về cuộc thi trên Cổng 

thông tin điện tử của Bộ Y tế với Trang thông tin điện tử của Vụ Pháp chế. 

d) Báo Sức khỏe và Đời sống: Tổ chức thông tin, tuyên truyền về cuộc thi 

trên các ấn phẩn của Báo Sức khỏe và Đời sống để cán bộ, công chức, viên chức 

ngành y tế biết và tham dự cuộc thi.  

2. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí tổ chức cuộc thi được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cho 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế năm 2020. Nội dung và định mức 

chi thực hiện theo quy định tài chính hiện hành./. 

   
Nơi nhận: 

- Bộ trưởng (để báo cáo);  

- Các Thứ trưởng (để biết);  

- Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin, 

Báo Sức khỏe và Đời sống (để phối hợp); 

- Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng Vụ Pháp 

chế (để biết và phối hợp thực hiện); 

- Các chuyên viên Vụ Pháp chế (để t/hiện); 

- Lưu: VT, PC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 
 
 

 
Trần Văn Thuấn 
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