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KẾ HOẠCH 

Tổ chức cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật  

giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng 

 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1105/KH-BTP ngày 27/3/2020 của Bộ Tư pháp về tổ 

chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về 

pháp luật phòng, chống tham nhũng,  

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi 

báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống 

tham nhũng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- 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 (PBGDPL).  

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

pháp luật xuất sắc trong công tác PBGDPL; tổng kết, đánh giá những cách làm  

hay, đa dạng hóa hình thức PBGDPL; 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 PBGDPL. 

- 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. 

2. Yêu cầu 

- Bám sát 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 

PBGDPL 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”. 
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- Nội dung, cách thức thi sinh động, thiết thực, phù hợp với đối tượng thi 

và tình hình thời sự, chính trị, kinh tế-xã hội của đất nước.  

- 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, tuyên truyền 

viên pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ 

CHỨC CUỘC THI 

1. Đối tượng 

Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên 

truyền viên pháp luật cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

2. Cách thức tổ chức Cuộc thi 

2.1. Tổ chức cuộc thi cấp huyện, cuộc thi cấp xã 

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Uỷ ban nhân dân huyện, thành 

phố tổ chức cuộc thi ở cấp huyện; hướng dẫn tổ chức cuộc thi ở cấp xã đảm bảo 

phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả; mỗi huyện, thành phố lựa chọn 02 báo cáo viên pháp 

luật cấp huyện, 02 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã tham dự Cuộc thi cấp tỉnh.  

2.1. Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh  

a) Đối tượng:  

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Cục Thống kê 

tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Công an tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án 

nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Chi nhánh 

ngân hàng Nhà nước tỉnh, mỗi cơ quan cử 01 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đã 

được Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh quyết định công nhận, tham gia Cuộc thi. 

+ 14 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 14 tuyên truyền viên pháp luật cấp 

xã được lựa chọn tại cuộc thi cấp huyện, cấp xã.   

 b) Hình thức thi: Thi tập trung đối với từng đối tượng (tổ chức 03 phần 

thi riêng cho 03 đối tượng: báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; báo cáo viên pháp 

luật cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã).  

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 8/2020. 

- Địa điểm: Thành phố Tuyên Quang. 

- Nội dung: 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. 
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2.2. Tham gia Cuộc thi Trung ương  

Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh lựa chọn 03 thí sinh xuất sắc nhất của 03 

phần thi Cuộc thi cấp tỉnh (01 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 01 báo cáo viên 

pháp luật cấp huyện, 01 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã) tham dự Cuộc thi 

Trung ương.  

III. NỘI DUNG, CÁCH THỨC DỰ THI, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Nội dung và cách thức dự thi: Hướng dẫn chi tiết tại Thể lệ Cuộc thi 

của Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh, huyện. 

2. Ban hành Kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc 

Cuộc thi cấp tỉnh 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Ban Nội chính Tỉnh ủy; Thanh tra tỉnh. 

- Thời gian thực hiện:  

+ Ban hành Kế hoạch: Trước ngày 25/5/2020. 

+ Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc: Trước ngày 10/6/2020. 

3. Thành lập Ban Giám khảo Cuộc thi cấp tỉnh 

- Cơ quan chủ trì: Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Sau khi có Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi. 

4. Ban hành Thể lệ Cuộc thi cấp tỉnh; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

triển khai tổ chức Cuộc thi  

- Cơ quan chủ trì: Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Sau khi có Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi. 

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

tiện thông tin đại chúng, Cổng/trang thông tin điện tử  

- Cơ quan chủ trì: Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 5 đến hết tháng 11/2020. 

6. Bố trí kinh phí, cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ Cuộc thi 

cấp tỉnh 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh.  

7. Phát động Cuộc thi 

Ban Tổ chức Cuộc thi phát động Cuộc thi tới các sở, ban, ngành cấp tỉnh, 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. 
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8. Cơ cấu giải thưởng: Theo Thể lệ Cuộc thi do Ban Tổ chức Cuộc thi 

cấp tỉnh, cấp huyện ban hành.  

9. Tổng kết Cuộc thi  

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh; các cơ quan, 

đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 11/2020, tại Hội nghị hướng ứng Ngày pháp 

luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra 

tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động tổ chức, tổng 

kết Cuộc thi theo Kế hoạch; tham mưu thành lập Ban tổ chức, Tổ Thư ký giúp 

việc Cuộc thi cấp tỉnh; bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị 

tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh. 

2. Đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo, 

hướng dẫn, triển khai các hoạt động tổ chức Cuộc thi theo kế hoạch. 

3. Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai 

các hoạt động tổ chức Cuộc thi; phối hợp bảo đảm kỹ thuật, trang thiết bị tổ 

chức Cuộc thi cấp tỉnh.  

4. Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thông tin, tuyên truyền về Cuộc 

thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử tỉnh; phối 

hợp với Sở Tư pháp đảm bảo hạ tầng kỹ thuật phục vụ Cuộc thi. 

5. Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố triển khai nội dung Kế hoạch đảm 

bảo phủ hợp, hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ Tư pháp;         

- TT. Tỉnh ủy;                        báo cáo 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ và các TCCT-XH tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Sở Tư pháp;                          

- Thanh tra tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;          thực hiện 

- UBND huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, NC. (P.Hà) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Thực 
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