UBND TỈNH ĐẮK LẮK
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN,
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Lắk, ngày 16 tháng 9 năm 2021

/KH-HĐPH

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi trực tuyến
“Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19”
Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp
luật (PBGDPL) năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 11693/KH-UBND
ngày 28/12/2020 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8622/UBND-NC
ngày 09/9/2021 về việc xử lý đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 984/BTC
ngày 26/8/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch
COVID-19” như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định pháp luật liên quan đến
phòng, chống dịch COVID-19 nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, tìm
hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh
viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19.
- Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, trong đó trọng tâm là đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL.
- Cuộc thi là một trong những hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) năm 2021.
2. Yêu cầu
- Nội dung thi phải thiết thực, phù hợp với đối tượng dự thi.
- Cuộc thi phải được tuyên truyền dưới nhiều hình thức khác nhau để thu hút
sự chú ý, quan tâm và tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực
lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
- Việc tổ chức Cuộc thi phải bám sát nội dung, trình tự tại Kế hoạch này;
đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ; đồng thời phải tiết kiệm, tránh phô trương, hình
thức để đạt kết quả cao.
II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG
1. Phạm vi
Cuộc thi được phát động, tổ chức trong phạm vi toàn tỉnh.
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2. Đối tượng dự thi
Là công dân Việt Nam từ đủ 12 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, học tập,
làm việc trên địa bàn tỉnh.
(Trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi; cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp; cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống
phần mềm Cuộc thi).
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC THI
1. Nội dung thi
- Các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19,
trong đó tập trung vào Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Luật
Khám, chữa bệnh năm 2009, Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa đổi, bổ sung
năm 2014)… và các văn bản hướng dẫn thi hành; quy định về xử lý vi phạm
hành chính, hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dịch
COVID-19.
- Các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan
đến hỗ trợ, khắc phục khó khăn do dịch COVID-19.
- Các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thông điệp “5K”,
“5T”…
2. Hình thức thi
Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng
Internet (Chi tiết được quy định cụ thể tại Thể lệ cuộc thi).
3. Thời gian tổ chức thi
Dự kiến diễn ra trong tháng 10 và tháng 11/2021. Thời gian thi cụ thể (thời
gian bắt đầu và kết thúc) được quy định tại Thể lệ Cuộc thi.
IV. KINH PHÍ CUỘC THI
Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được trích từ nguồn kinh phí tổ chức cuộc
thi tìm hiểu pháp luật năm 2021 đã được phân bổ cho Sở Tư pháp theo quy định.
V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
1. Về giải cá nhân: Gồm 01 giải nhất, 05 giải nhì, 10 giải ba và 30 giải
khuyến khích.
2. Về giải tập thể: Gồm 01 giải nhất, 02 giải nhì, 05 giải ba và 07 giải
khuyến khích.
Mỗi cá nhân, tập thể đạt giải sẽ được trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng
theo quy định (Chi tiết được quy định tại Thể lệ Cuộc thi).

3

Ban Tổ chức Cuộc thi căn cứ Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND ngày
18/7/2014 của HĐND tỉnh và tình hình kinh phí để quyết định mức giải thưởng
cho phù hợp.
VI. TỔ CHỨC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Sở Tư pháp - cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh
có trách nhiệm:
- Tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Thể lệ Cuộc thi,
Bộ câu hỏi và đáp án Cuộc thi trong tháng 9/2021.
- Thiết kế giao diện website thi tìm hiểu pháp luật của tỉnh
(http://thitimhieuphapluat.daklak.gov.vn/) phù hợp với nội dung Cuộc thi; cập
nhật, theo dõi, chịu trách nhiệm đảm bảo vận hành website Cuộc thi.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền,
vận động các đối tượng dự thi tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc thi; đôn
đốc, kiểm tra việc triển khai, tổ chức Cuộc thi ở các đơn vị, địa phương.
- Thành lập Tổ Thư ký giúp việc tổng hợp, theo dõi danh sách người dự thi,
diễn biến, kết quả Cuộc thi.
- Tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổng kết, đánh giá và trao
giải thưởng Cuộc thi trong tháng 12/2021.
2. Sở Thông tin và Truyền thông: chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống
truyền thanh ở cấp huyện và ở cơ sở bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền
về các nội dung có liên quan đến Cuộc thi.
3. Sở Giáo dục và Đào tạo: chỉ đạo các trường Trung học cơ sở, Trung học
phổ thông trên địa bàn tỉnh phát động học sinh tích cực hưởng ứng, tham gia
Cuộc thi; định hướng triển khai thực hiện, tích hợp, lồng ghép Cuộc thi với các
hoạt động khác.
4. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể khác của tỉnh: tích cực chỉ đạo và tạo
điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang, công chức, viên
chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.
5. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:
Chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, cơ quan, đơn
vị liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai các hoạt động
hưởng ứng Cuộc thi tại địa phương; tăng cường thông tin, truyền thông về Cuộc
thi; tích cực vận động cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang, công chức, viên
chức, người lao động, đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền
viên pháp luật cấp xã… hưởng ứng tham gia Cuộc thi.
6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:
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- Phối hợp với Sở Tư pháp để triển khai thực hiện các nội dung có liên
quan của Cuộc thi.
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến
về Cuộc thi; động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, Nhân dân trên địa bàn tỉnh tích
cực tham gia, hưởng ứng Cuộc thi.
7. Đề nghị các trường Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, các trường
Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh: tích cực tuyên truyền, phổ biến về Cuộc
thi; vận động, khuyến khích và tạo điều kiện để học sinh, sinh viên của trường
hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.
Trên cơ sở Kế hoạch này, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh yêu cầu Sở Tư
pháp chủ động triển khai thực hiện các nội dung có liên quan; các sở, ngành,
đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các trường Trung cấp chuyên
nghiệp, dạy nghề, các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh tích cực phối
hợp với Sở Tư pháp tổ chức triển khai các nội dung của Kế hoạch.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo về
Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (Sở Tư pháp) để được hướng dẫn
giải quyết./.
Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
(để
- Thường trực Tỉnh ủy;
báo
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Thành viên HĐPHPBGDPL tỉnh;
cáo)
- Sở Tư pháp;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể
(để
có liên quan ở tỉnh;
thực
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
hiện)
- Các trường: trung cấp chuyên
nghiệp, dạy nghề; cao đẳng, đại học
trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. HỘI ĐỒNG
TUQ. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Phan Thị Hồng Thắng.

