
HƯỚNG DẪN CUỘC THI TUYÊN TRUYỀN LUẬT GDĐH 2019 

Cuộc thi “Tuyên truyền Luật giáo dục đại học 2019” diễn ra gồm 2 vòng thi: 

1.  Vòng 1:  

- Nội dung: GV gửi 50 câu hỏi cho SV ôn thi (gửi câu hỏi ngày 6/9/2019) 

-Đề thi chính thức gồm 30 câu, mỗi câu 10 điểm, tổng là 300 điểm, thời gian làm bài: 

30s/1 câu 

-Đối tượng tham gia: sinh viên cơ sở 1, 2, 3 (không hạn chế số lượng) 

- Hình thức thi: online trên trang web  http://ctpl.haui.vn 

-Thời gian: 3 ngày, 16-18/9/2019 

-Số lượng SV tham gia theo khoa và số điểm là cơ sở để tính điểm đồng đội vòng sau 

2. Vòng 2:  

-Hình thức thi: sân khấu hóa 

-Thời gian: dự kiến 5-10/11/2019 

-Đối tượng tham gia: chọn 5 đội đại diện cho 5 khoa có số SV tham gia đông và đạt 

điểm cao trong vòng 1, số thí sinh tham gia theo danh sách cứng là 3-5 SV/1 đội. Riêng 

nội dung thi thứ 3 về đóng kịch, tình huống thì các đội có thể đưa thêm thành viên vào 

tham gia. 

-Nội dung thi: gồm 3 phần thi, cụ thể như sau: 

+Nội dung 1: (15 điểm): Thời gian: 15p 

Giới thiệu thông tin chung về đội thi, thời gian 3p 

Mục tiêu: gắn với Luật giáo dục ĐH (giới thiệu qua về LGDĐH) 

Các thành viên trong đội 

Tính hùng biện, thu hút 

Tính đồng đội, nhóm hợp tác 

Dí dỏm, sáng tạo... 

+Nội dung 2:  Kiến thức (25 điểm) Thời gian: 30p 

Thời gian thi 15s/1 câu +15s MC đọc câu hỏi, mỗi câu 2.5 điểm  

Gồm 10 câu hỏi dạng trắc nghiệm, trong đó chọn 5 câu hỏi đã thi từ vòng 1; 5 câu 

hỏi mới đưa vào, nội dung đề cập đến Luật GDĐH 

5 câu dành cho khán giả (vui, hình ảnh, đơn giản) 

Hình thức: Các đội giơ cờ để giành quyền trả lời: 5 màu cờ  

Ở nội dung này chỉ có đội giơ cờ đầu tiên mới giành được quyền trả lời, nếu trả 

lời sai thì đội khác mới được giơ cờ để trả lời tiếp 

+Nội dung 3: Sân khấu hóa (60 điểm: chuyên môn 20, nghệ thuật 20, hình thức 20) 

Tổng thời gian: 50p 



Mỗi đội tối đa 10p 

Số lượng tham gia: ngoài 3 thí sinh cứng đã dự thi 2 nội dung trên, có thể thêm 

các thành viên khác tham gia đóng kịch, hát, năng khiếu... 

Nội dung: đề cập đến Luật hôn nhân gia đình và Luật giao thông (có thể lồng 

ghép vơi LGDĐH càng tốt) 

+ Một số chú ý: 

- Kịch bản sân khấu: khoảng 5-10p.  

-Hỗ trợ sân khấu: 6 GV(tổ Nguyên ly và đường lối). Trưởng tổ môn phân công 

GV, mỗi tổ 3 GV. 

- HĐ sân khấu: 

Về chuyên môn tổ luật: 5 GV (Đam, Ly, Hà, Hương, Tâm) 

Về nghệ thuật: Cường phụ trách chung, các GV được phân công: Thu, Trịnh 

Hạnh, Chinh, Phan Hoài, Dương, Khánh, Nga. 

 

Hướng dẫn cách truy cập trang Web của Khoa LLCT-PL để thi online 

1. Truy cập trang web: ctpl.haui.vn 

 

2. Hướng dẫn đăng kí tài khoản: Tài khoản đăng nhập hệ thống bao gồm mã sinh 

viên và 1 mật khẩu do sinh viên tự đăng kí. 

Tại trang chủ, click “Đăng kí” để vào màn hình đăng kí tài khoản 



 

Tại đây, SV nhập đầy đủ mã SV, họ tên, số điện thoại, email để hệ thống có thể liên lạc. 

SV lưu ý đăng kí mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu chính xác để đăng nhập lại hệ 

thống trong những lần sau. 



3. Tiếp theo hệ thống yêu cầu SV đăng kí ngày/tháng/năm/sinh, giới tính và thông 

tin lớp học của mình

 

 Phần lớn các thông tin đã được tự đồng bộ từ hệ thống Đại học điện tử của nhà trường, 

SV chỉ cần xác nhận thông tin và click “Đăng kí tài khoản” 

Sau khi đăng kí thành công tài khoản, SV trở lại màn hình “Đăng nhập”. Tại đây SV 

điền mã SV và mật khẩu mới đăng kí vào để đăng nhập hệ thống. 

 



 

 


