THỂ LỆ
TÌM HIỂU PHÁP LUẬT
(Lần thứ Mười)
CHÀO MỪNG NGÀY PHÁP LUẬT
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 9/11
Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm
2022 và tiếp nối thành công sau 9 lần tổ chức, Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch
vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật” cho người
lao động của PV Drilling và các công ty, đơn vị thành viên (lần thứ Mười) theo các
quy định trong bản thể lệ này.
1. Đối tượng dự thi
Cá nhân người lao động đang làm việc tại PV Drilling hoặc tại các công ty, đơn vị
thành viên PV Drilling, bao gồm khối văn phòng Tổng công ty, các chi nhánh, các
công ty con, công ty thành viên của PV Drilling tính đến ngày 09/11/2022.
Khối văn phòng Tổng công ty và mỗi chi nhánh, công ty thành viên được xem là
một đơn vị khi xét giải phong trào.
2. Thời gian, hình thức dự thi
a. Thời gian: Từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 09/11/2022.
Thời điểm cuối cùng để Ban Tổ chức nhận bài dự thi là 23 giờ 59 phút 59 giây ngày
09/11/2022. Bài dự thi được chuyển đến Ban Tổ chức sau thời điểm này được xem
là không hợp lệ.
b. Hình thức dự thi
Bài dự thi có thể được gửi về Ban Tổ chức thông qua một trong các hình thức sau:
nộp trực tiếp tại Ban Pháp chế PV Drilling, nộp qua thư điện tử (email), fax, chuyển
phát qua dịch vụ chuyển thư/bưu chính hoặc dự thi trực tuyến thông qua trang
thông tin điện tử (website) của PV Drilling.
-

Hình thức nộp trực tiếp tại Ban Pháp chế PV Drilling: Người dự thi nộp trực
tiếp bài dự thi tại Ban Pháp chế, trụ sở PV Drilling tại địa chỉ Lầu 4, Tòa nhà
Sailing Tower, số nhà 111A Đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành
phố Hồ Chí Minh. Đại diện tiếp nhận bài dự thi là chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, số
điện thoại: +84 28 3914 2012 (777).
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-

Bài dự thi qua thư điện tử được gửi dưới dạng tập tin đính kèm có định dạng
MSWord (*.doc hoặc *.docx hoặc *.rtf) hoặc PDF (*.pdf) và được gửi về địa chỉ:
maintn@pvdrilling.com.vn.

-

Bài dự thi qua fax được fax đến số fax của Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch
vụ Khoan Dầu khí: +84 28 3914 2021, người nhận: Ban Pháp chế.

-

Bài dự thi bằng chuyển phát qua dịch vụ chuyển thư/bưu chính được gửi
dưới dạng bản in trên giấy khổ A4 và gửi về địa chỉ:
Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí
Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà Sailing Tower, số nhà 111A Đường Pasteur, Phường
Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: +84 28 3914 2012
Người nhận: Ban Pháp chế

-

Hình thức dự thi trực tuyến thông qua website của PV Drilling: người dự thi
truy cập vào website của PV Drilling tại địa chỉ: www.pvdrilling.com.vn, chọn
mục “PV Drilling phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật” (lần thứ Mười)
hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022”, nhấn vào nút “Dự thi” và thực
hiện trả lời theo hướng dẫn. Trong quá trình làm bài dự thi, nếu chưa kịp hoàn
thành bài dự thi, người dự thi có thể lưu bài dự thi đang làm và sau đó có thể
tiếp tục đăng nhập để tiếp tục làm bài dự thi của mình. Sau khi đã hoàn thành
phần trả lời toàn bộ câu hỏi, người dự thi nhấn nút “Hoàn thành” để gửi bài dự
thi của mình về Ban Tổ chức. Lưu ý rằng, mỗi người dự thi chỉ được tham dự thi
một lần và bài dự thi không thể thay đổi sau khi đã nhấn nút “Hoàn thành”, vì
vậy, người dự thi chỉ nhấn nút “Hoàn thành” sau khi đã đồng ý với nội dung bài
thi của mình. Ban Tổ chức không chấp nhận bất kỳ điều chỉnh nào sau khi
người dự thi đã nhấn nút “Hoàn thành” và bài dự thi đã gửi về hệ thống.

Do tính chất bảo mật và an ninh hệ thống mạng, hình thức dự thi trực tuyến thông
qua website của PV Drilling chỉ áp dụng đối với người dự thi có tài khoản email
thuộc tên miền @pvdrilling.com.vn và kết nối mạng nội bộ PV Drilling, trong
trường hợp người dự thi kết nối mạng ngoài mạng nội bộ PV Drilling, cần phải có
kết nối VPN để dự thi.
Mỗi cá nhân người lao động chỉ được tham gia dự thi một lần bằng duy nhất một
hình thức dự thi. Trường hợp một người lao động tham gia nhiều hơn một lần
hoặc nhiều hơn một hình thức dự thi, Ban Tổ chức chỉ chấp nhận kết quả của bài
dự thi hợp lệ sau cùng.
Bài dự thi hợp lệ là bài dự thi có đầy đủ thông tin của người dự thi theo yêu cầu
trên mẫu bài dự thi/ yêu cầu trên website và được gửi đúng thời hạn quy định
trong Thể lệ này.
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3. Nội dung bài thi và cách chấm điểm
Bài thi bao gồm 2 phần như sau:
a. Phần I - Câu hỏi trắc nghiệm
Bài thi bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm thuộc các lĩnh vực pháp luật khác nhau. Mỗi
câu hỏi trắc nghiệm gồm 4 câu trả lời là (a), (b), (c) và (d), trong đó chỉ có một câu
trả lời đúng nhất. Trong trường hợp có nhiều câu trả lời đúng, người dự thi chỉ chọn
duy nhất một câu trả lời được xem là đầy đủ và chính xác nhất. Các câu hỏi mà người
dự thi đánh dấu chọn từ 2 câu trả lời trở lên hoặc không chọn câu trả lời nào sẽ
không được xem xét. Trừ trường hợp trong câu hỏi có đề cập đến một văn bản pháp
luật cụ thể, các câu hỏi được đưa ra trên cơ sở các quy định pháp luật đang có hiệu
lực thi hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mỗi câu trả lời chính xác
sẽ được 1 điểm.
Người dự thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm bằng cách đánh dấu “X” vào ô trống có ký
hiệu ([ ]) ngay trước câu trả lời mà người dự thi cho là câu trả lời đúng nhất.
Trường hợp bỏ câu trả lời đã chọn người dự thi khoanh tròn vào dấu “[X]” trước
câu trả lời đã chọn và chọn câu trả lời khác. Trường hợp muốn chọn lại câu trả lời
cũ, người dự thi bỏ câu trả lời vừa chọn theo cách thức nêu trên và bôi đen vào dấu
“[X]” của câu trả lời chọn lại. Sau đó, người dự thi không được phép chọn lại câu trả
lời đối với câu hỏi này nữa.
Đối với trường hợp dự thi bằng cách đính kèm bài dự thi bằng tập tin định dạng
MSWord (*.doc hoặc *.docx hoặc *.rtf), người dự thi chỉ chọn câu trả lời bằng cách
đánh dấu “X” vào ô trống ([ ]) ngay trước câu trả lời mà người dự thi cho là phương
án đúng nhất.
Đối với trường hợp dự thi bằng cách đính kèm bài dự thi bằng tập tin định dạng
PDF (*.pdf), người dự thi có thể thao tác trực tiếp trên tập tin PDF (đảm bảo câu trả
lời được đánh dấu rõ ràng vào bài dự thi) hoặc sử dụng cách đánh dấu trên bản in
sau đó chụp lại (scan) hoặc chuyển sang định dạng PDF từ định dạng MSWord đã
đánh dấu chọn câu trả lời như hướng dẫn nêu trên.
Đối với trường hợp dự thi trực tuyến thông qua website của PV Drilling, người dự thi
nhấn (click) vào tùy chọn ngay trước câu trả lời mà người dự thi cho là câu trả lời
đúng nhất.
b. Phần II – Sáng kiến
Phần sáng kiến pháp luật gồm 1 câu hỏi mở dưới dạng đóng góp ý kiến về những
quy định, chính sách của pháp luật hoặc nội bộ Tổng công ty còn bất cập, chưa phù
hợp với thực tiễn hoặc có thể cải tiến tốt hơn xuất phát từ thực tiễn công việc hoặc
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cuộc sống của người dự thi. Tương ứng với mỗi hình thức dự thi tại Mục 2 trên đây,
người dự thi sẽ viết tay hoặc đánh máy phần sáng kiến của mình ngay bên dưới câu
hỏi trong bài dự thi. Đây là phần câu hỏi không bắt buộc để Ban Tổ chức ghi nhận ý
kiến của người lao động và có những đề xuất cải tiến phù hợp đồng thời là cơ sở để
Ban Tổ chức quyết định trao giải trong trường hợp các bài thi có số lượng câu trả
lời đúng cho Phần I bằng nhau.
Ban Tổ chức sẽ dựa vào điểm số của Phần I để xếp hạng từ cao đến thấp để trao
thưởng theo cơ cấu giải thưởng như dưới đây. Trong trường hợp có nhiều bài dự
thi có cùng điểm số, Ban Tổ chức sẽ dựa vào điểm số của Phần II và/hoặc tiến hành
bốc thăm ngẫu nhiên giữa các bài thi có cùng điểm số cao nhất để trao giải thưởng.
Quyết định của Ban Tổ chức về đáp án và kết quả dự thi là quyết định cuối cùng.
4. Cơ cấu giải thưởng
-

1 giải Nhất:

4.000.000 Đồng và Giấy khen của Tổng giám đốc.

-

2 giải Nhì:

3.000.000 Đồng và Giấy khen của Tổng giám đốc.

-

3 giải Ba:

2.000.000 Đồng và Giấy khen của Tổng giám đốc.

-

5 giải Khuyến khích:

1.000.000 Đồng và Giấy khen của Tổng giám đốc.

-

2 Giải phong trào:

5.000.000 Đồng và Giấy khen của Tổng giám đốc.

Giải phong trào, là giải dành cho đơn vị hưởng ứng tích cực nhất, được Ban Tổ chức
xem xét trên cơ sở số bài dự thi hợp lệ và tỷ lệ tham gia (số lượng bài dự thi hợp
lệ/tổng số người lao động của đơn vị tương ứng), có cân nhắc đến tính nghiêm túc
và chất lượng của các bài dự thi. Tùy vào thực tế dự thi của các đơn vị, Ban Tổ chức
có thể quyết định trao nhiều hơn một giải phong trào.
Kết quả cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức công bố trên Bản tin pháp luật số 163 tháng
12/2022 và trên website của PV Drilling.
5. Điều khoản thi hành
Thể lệ này đã được Ban Tổ chức thông qua và quyết định ban hành, các cá nhân
tham gia dự thi phải thực hiện nghiêm chỉnh.
Ban Tổ chức làm việc theo nguyên tắc công bằng. Trong trường hợp có bất đồng ý
kiến liên quan đến cuộc thi, quyền quyết định cuối cùng đối với mọi vấn đề thuộc
về Ban Tổ chức.
Quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cá nhân, đơn vị có liên
quan liên hệ Ban Pháp chế PV Drilling theo thông tin liên hệ tại Mục 2 nêu trên./.
TM. BAN TỔ CHỨC
NGUYỄN LONG
TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ
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