
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /KH-UBND Ia H’Drai, ngày      tháng 6 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi 

huyện Ia H’Drai về pháp luật phòng, chống tham nhũng 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1552/KH-UBND ngày 07/5/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên 

pháp luật giỏi tỉnh Kon Tum về pháp luật phòng, chống tham nhũng; Ủy ban nhân 

dân huyện ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật giỏi huyện Ia H’Drai về pháp luật phòng, chống tham nhũng 

với những nội dung, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cuộc thi là một trong những hoạt động nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch 

số 32/KH-UBND ngày 18/02/2020 của Uỷ ban nhân dân huyện về công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2020 trên địa bàn huyện và trên cơ sở Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 

03/10/2019 của Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” 

trên địa bàn huyện trong năm 2019 - 2021 và các văn bản khác có liên quan. 

- Tạo cơ hội cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giao 

lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

- Biểu dương, tôn vinh những báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp 

luật xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tổng kết, đánh giá những 

cách làm hay, đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; góp phần phổ 

biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, Nhân dân và 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Hoạt động thiết thực hưởng ứng Đại hội Đảng các cấp, Ngày Pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 và góp phần vào công cuộc 

phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta. 

2. Yêu cầu 

- Bám sát các chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước trong công tác đấu 

tranh phòng, chống tham nhũng; quan điểm, mục tiêu, nội dung tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ đề ra trong 

Đề án“Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn huyện. 
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- Nội dung, cách thức thi sinh động, hấp dẫn, thiết thực, phù hợp với đối 

tượng thi và tình hình thời sự, chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh nói 

chung và huyện Ia H’Drai nói riêng. 

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo của thí sinh; tạo không khí sôi nổi, thu hút 

sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của đông đảo báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện. 

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN, CÁCH 

THỨC TỐ CHỨC CUỘC THI 

1. Đối tượng: Báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp 

luật cấp xã. 

2. Phạm vi: Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi ở 2 cấp: Cấp huyện, xã. 

3. Cách thức tổ chức thi: Tùy điều kiện thực tế, có thể tổ chức Cuộc thi ở 

cả 02 cấp (huyện, xã) để chọn 01 thí sinh của mỗi cấp hoặc lựa chọn, cử 01 thí sinh 

của mỗi cấp tham dự Cuộc thi ở cấp tỉnh. 

4. Hình thức thi: Tổ chức Cuộc thi thông qua hình thức sân khấu hóa đảm 

bảo đặc điểm tình hình, nguồn lực và điều kiện thực tế. 

5. Thời gian thi: Cấp huyện, cấp xã: Hoàn thành trước ngày 06/7/2020 và 

gửi danh sách thí sinh tham dự Cuộc thi cấp tỉnh về Sở Tư pháp trước ngày 

15/7/2020. 

6. Nội dung thi. 

- Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các lĩnh vực pháp luật 

quan trọng khác liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân. 

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC, TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN VÀ 

TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI 

1. Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Cơ quan Ủy ban 

Kiểm tra - Thanh tra huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Uỷ ban 

nhân dân huyện thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc. 

- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 6/2020. 

2. Ban hành Thể lệ Cuộc thi và các nội dung liên quan 

- Cơ quan thực hiện: Ban Tổ chức Cuộc thi. 

- Thời gian hoàn thành: Khi có hướng dẫn của Ban Tổ chức tỉnh. 

3. Thành lập Ban giám khảo, Tổ thư ký giúp việc Ban giám khảo 

 - Cơ quan thực hiện: Ban Tổ chức Cuộc thi. 

 - Thời gian thực hiện: Trong tháng 6/2020. 

4. Tổng kết và trao giải cuộc thi cấp huyện 
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- Cơ quan thực hiện: Ban Tổ chức Cuộc thi. 

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 06/7/2020. 

5. Lựa chọn, cử thí sinh dự thi tham gia Cuộc thi do cấp tỉnh tổ chức 

- Cơ quan thực hiện: Ban Tổ chức Cuộc thi. 

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của của Ban Tổ chức Cuộc thi cấp 

tỉnh. 

6. Triển khai các hoạt động truyền thông về Cuộc thi trên phương tiện 

thông tin đại chúng và Trang Thông tin điện tử huyện 

Đăng tải các tin, bài, ảnh, các hình thức phù hợp khác giới thiệu về các lĩnh 

vực pháp luật có liên quan đến chuyên đề và kết quả Cuộc thi. 

- Cơ quan thực hiện: Ban Tổ chức Cuộc thi; các phòng, ban, ngành, đoàn thể 

huyện; Ủy ban nhân dân các xã. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng  6 năm 2020 đến khi kết thúc cuộc thi.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật huyện: Tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện, Ban Tổ chức Cuộc 

thi hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện Cuộc thi trên phạm vi toàn 

huyện và thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; tổng kết cuộc 

thi và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của báo cáo 

viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; báo cáo về kết quả tổ chức cuộc thi thi 

khi có yêu cầu. 

2. Các phòng, ban ngành thuộc huyện: Thực hiện hiệu quả các nội dung 

được phân công cụ thể tại Kế hoạch này; gửi danh sách báo cáo viên pháp luật cấp 

huyện tham gia thi cấp huyện về Phòng Tư pháp trong ngày 27/6/2020. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành 

viên: Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên chủ động, tích cực phổ biến, giới 

thiệu các văn bản pháp luật, tình hình thực hiện pháp luật tại địa phương; tuyên 

truyền về mục đích, ý nghĩa và các nội dung liên quan đến cuộc thi; phối hợp tổ 

chức thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này và gửi danh sách báo cáo viên pháp 

luật cấp huyện tham gia thi cấp huyện về Phòng Tư pháp trong ngày 27/6/2020. 

4. Uỷ ban nhân dân các xã: Trên cơ sở Kế hoạch này và tình hình thực tế của 

địa phương, xây dựng Kế hoạch để triển khai, tổ chức cuộc thi và lựa chọn, cử 

tuyên truyền viên pháp luật tham gia cuộc thi cấp tỉnh đảm bảo đúng yêu cầu, nội 

dung và tiến độ tổ chức. 

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

1. Cấp huyện: Phòng Tư pháp phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan đảm bảo kinh phí cho việc tổ chức Cuộc thi cấp 

huyện và kinh phí tham gia cuộc thi do cấp tỉnh tổ chức. 

2. Cấp xã: Thực hiện từ nguồn ngân sách của địa phương. 
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Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề mới 

phát sinh, kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Tư pháp) để 

được hướng dẫn, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các phòng, ban ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- UBND các xã; 

- Lưu:VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Anh Tuấn 
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