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Bước 1: Đăng ký tham dự 

 Người dự thi dùng tên truy cập (user domain) để đăng nhập (log in) vào hệ thống. 

 Điền đầy đủ các thông tin họ tên, ngày sinh, chức danh công việc và chọn đơn 

vị của người dự thi. 

 Đọc thể lệ cuộc thi và đánh dấu (check) vào mục “Tôi đã đọc, hiểu rõ và 

đồng ý thực hiện đúng và cam kết tuân thủ Thể lệ cuộc thi do Ban tổ 

chức ban hành.” để hoàn tất thủ tục đăng ký dự thi. 

 

 



Bước 2: Làm bài thi Tìm hiểu pháp luật 

 Người dự thi chọn những câu trả lời bằng cách check vào  trước những 

đáp án mà mình cho là đúng và đánh máy nội dung phần thi sáng kiến vào 

ô tương ứng. 

 Để lưu lại kết quả làm bài, nhấn vào nút . 

 Người dự thi có thể lưu lại, sau đó tiếp tục làm bài dự thi và/hoặc thay đổi các 

câu trả lời nhiều lần trên máy tính. Kết quả cuối cùng chỉ được gửi đến Ban tổ 

chức sau khi đã hoàn thành Bước 3 như dưới đây. 

 

 

 



Bước 3: Hoàn thành bài dự thi 

 Để hoàn thành Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật, nhấn nút   

 Sau khi nhấn nút  hệ thống sẽ hiển thị câu xác nhận 

“Bạn đã hoàn thành bài dự thi tìm hiểu pháp luật và xác nhận đồng ý với 

nội dung bài dự thi?”, chọn “OK”. Lúc này người dự thi sẽ nhận được email 

tự động từ hệ thống thông báo nội dung bài dự thi mình đã hoàn thành. 

 Kết thúc bài dự thi. Người dự thi không thể thay đổi câu trả lời sau thời 

điểm này./. 

 


