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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  

DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM 
 

HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9/11 

 

 

  

 

ới mục đích tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định mới của pháp luật; tạo 

diễn đàn trao đổi, sinh hoạt chuyên môn; khuyến khích, khích lệ các CBCNV quan 

tâm, tìm hiểu, nghiên cứu, cập nhật kịp thời các quy định pháp luật mới và áp dụng 

tốt nhất các kiến thức pháp luật; nâng cao ý thức chấp hành và tuân thủ các pháp 

luật, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tổ chức cuộc thi “PTSC tìm 

hiểu pháp luật năm 2020” nhân dịp Ngày Pháp luật Việt Nam 9.11 với thể lệ như sau:  

1. Đối tượng tham gia  

Tất cả CBCNV đang công tác tại Tổng công ty PTSC và tại các Đơn vị thành viên, trực thuộc.  

2. Thời gian dự thi 

Trong vòng 02 tuần, bắt đầu từ 08h00 giờ ngày 9/11/2020 đến 17h00 ngày 23/11/2020.  

Các bài dự thi hoàn thành hoặc nhận được sau 17h00 ngày 23/11/2020 được xem là không 

hợp lệ.  

3. Giải thưởng  

Giải cá nhân:  

- 01 giải nhất trị giá:       5.000.000 VNĐ 

- 05 giải nhì, mỗi giải trị giá:     3.000.000 VNĐ 

- 10 giải ba, mỗi giải trị giá:     2.000.000 VNĐ 

- 15 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá  1.000.000 VNĐ 

 

Giải tập thể:  

- 01 giải nhất tập thể:       20.000.000 VNĐ 

- 02 giải nhì tập thể, mỗi giải trị giá:    10.000.000 VNĐ 

- 03 giải ba, mỗi giải trị giá:       5.000.000 VNĐ 

Cuộc thi sẽ được tổng kết, trao giải theo Quyết định của Tổng công ty và được trao vào dịp 

cuối năm 2020 tại sự kiện phù hợp của Tổng công ty. 
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4. Hướng dẫn dự thi  

Người dự thi có thể lựa chọn một trong ba hình thức sau đây: (1) Dự thi trắc nghiệm trực 

tuyến trên mạng internet; (2) Dự thi trên bản in giấy; (3) Dự thi qua email 

 Số lượng câu hỏi trong phần thi là 100 câu hỏi. Trong đó bao gồm 99 câu hỏi trắc 

nghiệm tập trung tìm hiểu về Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư 2020, Bộ Luật 

Lao động 2019 và 01 câu hỏi phụ dự đoán số người tham dự cuộc thi.  

 Người dự thi chọn những câu trả lời bằng cách đánh dấu vào trước đáp án mà mình 

cho là đúng nhất.  

 Trả lời câu hỏi cuối (Câu hỏi số 100) về dự đoán số lượng người dự thi (điền con số 

tùy chọn) 

 Người dự thi trả lời đầy đủ 100 câu hỏi thì mới được xem hợp lệ để xét duyệt trao giải. 

 Mỗi cá nhân chỉ được ghi nhận kết quả qua một hình thức dự thi. Trường hợp một cá 

nhân 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. 

 Đáp án và kết quả cuộc thi sẽ được đăng tải trên website của Tổng công ty và trên Bản 

tin pháp luật PTSC sau khi cuộc thi kết thúc.  

 Trước khi thực hiện phần thi, người dự thi cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân (Họ và 

tên, Ngày tháng năm sinh; Đơn vị công tác; Phòng/Ban/Bộ phận; Chức danh; Email; 

Điện thoại liên lạc). 

 Ban Tổ chức sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi khi có bất kỳ thông tin 

đăng ký nào sai lệch với thực tế. 

5. Cách thức dự thi trực tuyến trên internet 

 Người dự thi truy cập vào địa chỉ website của Tổng công ty https://www.ptsc.com.vn.  

 Chọn mục Cuộc thi PTSC tìm hiểu pháp luật năm 2020.  

 Nhấn vào nút Dự thi để điền các thông tin đăng ký theo hướng dẫn.  

 Đánh dấu vào mục “Tôi đã đọc, hiểu rõ và đồng ý thực hiện đúng và cam kết tuân thủ 

Thể lệ cuộc thi do Tổng công ty ban hành” để hoàn tất đăng ký.  

 Thực hiện bài dự thi thông qua trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ đề 

thi được thiết kế sẵn.  

 Sau khi trả lời 100 câu hỏi, nhấn vào nút “Submit” để gửi bài dự thi của mình về Ban 

Tổ chức. 

 Hệ thống sẽ hiển thị câu xác nhận “Bạn đã hoàn thành bài dự thi PTSC tìm hiểu pháp 

luật năm 2020”. Lúc này người dự thi sẽ nhận được email thông báo nội dung bài dự 

thi mình đã hoàn thành. 

 Mỗi cá nhân dự thi trực tuyến chỉ được tham dự thi một lần và bài dự thi không thể 

thay đổi sau khi đã nhấn nút “Submit”. Vì vậy, người dự thi chỉ nhấn nút “Submit” 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 “Submit” và bài dự thi đã gửi về hệ thống.  

 Mỗi tài khoản dự thi bắt buộc phải có địa chỉ email sử dụng tên miền _ @ptsc.com.vn. 

https://www.ptsc.com.vn/
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6. Cách thức dự thi trên giấy  

 Người dự thi thực hiện Bài thi in trên giấy. Bài thi sẽ được gửi trực tiếp đến các Đơn 

vị qua các Phương tiện truyền thông nội bộ của Tổng công ty (công văn, điện fax, 

email…).   

 Các Đơn vị cũng có thể tải Bài thi trên website www.ptsc.com.vn tại Mục Cuộc thi 

PTSC tìm hiểu pháp luật hiển thị trên trang chủ.   

 Sau khi điền thông tin và hoàn thành phần trả lời các câu hỏi, người dự thi ký tên và 

gửi bài thi bản giấy về bộ phận phụ trách tại Đơn vị. 

 Các Đơn vị tập hợp các bài thi và gửi trực tiếp qua đường bưu điện đến Ban Pháp chế 

Tổng công ty PTSC. Địa chỉ: Lầu 9, Tòa nhà PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, 

Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh. Người nhận: Bà Lê Thị Hằng – Phó Trưởng Phòng 

Pháp chế Dự án.  

7. Cách thức dự thi qua email 

 Người dự thi nhận bài thi qua email từ Ban tổ chức, hoặc tải Bài thi về máy tính từ 

website www.ptsc.com.vn tại Mục Cuộc thi PTSC tìm hiểu pháp luật hiển thị trên 

trang chủ.   

 Người dự thi điền các thông tin, trực tiếp làm bài thi trên file mềm, lưu lại và gửi file 

bài dự thi bằng email của Người dự thi tới Ban Pháp chế tại các địa chỉ email: 

hanglethi@ptsc.com.vn; cuonglq@ptsc.com.vn; hanglbk@ptsc.com.vn.  

 Tiêu đề của email ghi rõ: Bài dự thi tìm hiểu pháp luật.  

 Bài dự thi qua email không bắt buộc phải có chữ ký của người dự thi.  

 Người dự thi bắt buộc phải sử dụng email của mình có tên miền _ @ptsc.com.vn để 

gửi bài dự thi.  

8. Điều khoản thi hành 

 Thể lệ này đã được Tổng Giám đốc Tổng công ty PTSC phê duyệt và là căn cứ để các 

tổ chức, cá nhân trong Tổng công ty thực hiện. 

 Các CBCNV Ban Pháp chế Tổng công ty không được tham gia dự thi. 

 Trong quá trình tổ chức cuộc thi, nếu cần làm rõ thông tin hoặc phát sinh các vướng 

mắc cần hướng dẫn, giải đáp, đề nghị các Ban, Đơn vị liên hệ Ban Pháp chế Tổng 

công ty theo thông tin nhân sự hỗ trợ chi tiết như sau: Bà Lê Thị Hằng – Phó Trưởng 

Phòng Pháp chế Dự án, Ban Pháp chế Tổng công ty PTSC; Email:  

hanglethi@ptsc.com.vn ; ĐTDĐ: 090 6011 808 hoặc ông Lục Quốc Cường – Chuyên 

viên Ban Pháp chế Tổng công ty PTSC Email: cuonglq@ptsc.com.vn; ĐTDĐ: 090 

6011 808.   

Trân trọng cảm ơn!  

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI  
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