
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC KẠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:           /KH-UBND Bắc Kạn, ngày       tháng 7 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”  

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn  

 

Thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của 

Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân và Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 

27/01/2022 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 2022. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế 

hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn (viết tắt là Cuộc thi), như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các 

hình thức tuyền truyền, thu hút cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực 

lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh hưởng 

ứng tham gia. 

- Cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, xây dựng, hình thành thói quen chủ động 

học tập, tìm hiểu kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp 

luật cho mọi người trong xã hội; thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, đa 

dạng hóa các hình thức trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

2. Yêu cầu 

- Cuộc thi được đảm bảo thiết thực, hiệu quả; huy động sự tham gia đông đảo 

của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang nhân dân, học 

sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; nội dung thi bảo đảm tính phổ thông, 

phù hợp với hiểu biết pháp luật của mọi tầng lớp Nhân dân; xác định rõ trách nhiệm 

cụ thể của từng cơ quan, đơn vị trong phối hợp, tổ chức Cuộc thi đạt mục đích đề ra. 

- Phần mềm Cuộc thi hoạt động ổn định, hiệu quả, bảo đảm tối đa an toàn, an 

ninh thông tin. 

II. TÊN GỌI CUỘC THI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 
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1. Tên gọi Cuộc thi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

2. Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh 

sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ 

Thư ký, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm Cuộc thi. 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI VÀ 

GIẢI THƯỞNG 

1. Nội dung thi  

Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; 

pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; pháp luật về phòng, chống ma túy. 

2. Hình thức thi 

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử 

phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn. 

Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính hoặc 

các thiết bị di động có kết nối Internet theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn. Chi 

tiết về cách thức tham gia dự thi được thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ Cuộc thi.  

3. Thời gian thực hiện 

- Từ tháng 7 đến trước 15 tháng 9 năm 2022: 

+ Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi; 

+ Ban hành Thể lệ Cuộc thi; 

+ Xây dựng phần mềm, chuyên trang Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn; 

+ Tổ chức phát động Cuộc thi. 

- Từ 15/9 đến 15/10/2022: Thời gian diễn ra Cuộc thi. 

- Tháng 11/2022: Tổng kết và trao giải. 

4. Giải thưởng 

- Giải thưởng Cuộc thi, gồm: Giải tập thể và giải cá nhân.  

Đối với giải thưởng tập thể: Đảm bảo cơ cấu giải toàn diện, có giải cho các cơ 

quan cấp tỉnh (được phân chia thành khối chính quyền, đoàn thể, tổ chức kinh tế), có 

giải cho cấp huyện, cấp xã để khuyến khích kịp thời các cơ quan, đơn vị tích cực 

hưởng ứng tham gia Cuộc thi. 

- Số lượng giải thưởng, giá trị giải thưởng đối với tập thể, cá nhân và các vấn 

đề liên quan được quy định cụ thể tại Thể lệ Cuộc thi. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 
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- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi. Ban Tổ chức 

Cuộc thi do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh làm Trưởng Ban; Giám đốc Sở Tư pháp làm Phó Trưởng Ban; 

Lãnh đạo một số cơ quan thành viên Hội đồng PHPBGDPL làm Thành viên. 

- Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành văn 

bản phát động Cuộc thi; đăng tải văn bản phát động Cuộc thi trên Cổng thông tin điện 

tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn; trên Fanpage “Phổ biến, giáo dục pháp 

luật tỉnh Bắc Kạn”. 

 - Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn làm tốt 

công tác tuyên truyền; cung cấp thông tin cho người dự thi. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng phần mềm, chuyên 

trang Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn. 

- Xây dựng Thể lệ, bộ câu hỏi và đáp án Cuộc thi. 

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện triển khai Cuộc thi. 

- Tham mưu cho Ban Tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi.  

2. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền rộng rãi về Cuộc thi; 

chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Tư pháp xây 

dựng chuyên trang Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật 

tỉnh Bắc Kạn. 

3. Trách nhiệm của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn 

Dành thời lượng đăng tải, phát sóng các tin, bài, phóng sự, các hoạt động 

hưởng ứng tham gia Cuộc thi của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo công 

chức, viên chức, người lao động của đơn vị tham gia Cuộc thi.  

4. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Chỉ đạo phát động Cuộc thi đến công chức, viên chức, người lao động, học 

sinh, sinh viên tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi. 

5. Trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 

Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tuyên truyền 

vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi. 

6. Trách nhiệm của Tỉnh đoàn 

Chỉ đạo phát động sâu rộng đến các tổ chức đoàn thu hút đông đảo đoàn viên, 

thanh, thiếu niên hưởng ứng tham gia Cuộc thi. 

7. Trách nhiệm của Liên đoàn Lao động tỉnh 
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Chỉ đạo các cấp Công đoàn phát động đến đoàn viên công đoàn hưởng ứng 

tham gia Cuộc thi.  

8. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan 

Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và 

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 

- Xây dựng văn bản triển khai, phát động, tuyên truyền Cuộc thi bằng nhiều 

hình thức như: Tuyên truyền trên Cổng/Trang thông tin điện tử, trên mạng xã hội 

(Zalo, Fanpage) các cơ quan, đơn vị; đồng thời có giải pháp vận động cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên, 

Nhân dân thuộc phạm vi quản lý hưởng ứng tham gia Cuộc thi và gửi văn bản triển 

khai về Sở Tư pháp tổng hợp để báo cáo UBND tỉnh. 

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời động viên, khuyến khích, khích lệ 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, 

sinh viên và Nhân dân thuộc phạm vi quản lý tích cực tham gia hưởng ứng để Cuộc 

thi đạt kết quả. 

- Phối hợp với Sở Tư pháp làm tốt công tác tuyên truyền, cung cấp nội dung 

thông tin về Cuộc thi. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Từ nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 

luật tỉnh năm 2022. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 

2022” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.  
 

Nơi nhận:    

Gửi bản điện tử (gửi bản giấy đối với  

các đơn vị không có VNPT-IOffice): 

- Bộ Tư pháp; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP;          

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Đài PT-TH Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn;                         

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;  

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Cổng TTĐT tỉnh; Cổng TTĐT PBGDPL tỉnh;                         

- Lưu: VT, HCTC&QTTV, NCPC (L).  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Duy Hưng 
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