ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
Số: 2374 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 12 tháng 7 năm 2021

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 Kon Tum
Triển khai Quyết định số 1037/QĐ-BTP ngày 22 tháng 6 năm 2021 của
Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo cáo viên
pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống
tham nhũng; xét đề nghị của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh 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 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.
- Biểu dương, tôn vinh các 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 và nhân dân nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác
phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam năm 2021 và góp phần thực hiện chủ trương, biện pháp phòng, chống
tham nhũng của Đảng, 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 truyền
thông, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các
nhiệm vụ đề ra trong Đề án; Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7
năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 2021” và các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 305/KH-UBND ngày
26 tháng 01 năm 2021 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 2021 trên địa bàn
tỉnh và số 241/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 triển khai thực hiện
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Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham
nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh trong năm 2021.
- 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; đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi.
- Các đơn vị tham gia cuộc thi với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo
đúng tiến độ theo Kế hoạch; đồng thời 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; bảo đảm công
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
II. Đối tượng, phạm vi, hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm tổ
chức cuộc thi
1. Đối tượng: Đối tượng Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền
viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng là báo cáo viên pháp
luật cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là báo cáo viên pháp luật) và tuyên truyền viên
pháp luật cấp xã (sau đây gọi tắt là tuyên truyền viên pháp luật) được công nhận
tại Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo Luật Phổ biến, giáo
dục pháp luật và các văn bản liên quan.
2. Phạm vi: Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh ở 02 cấp: tỉnh,
huyện.
3. Nội dung thi
- Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, trọng tâm là kỹ năng thuyết trình.
- Kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các quy định pháp
luật về quyền, nghĩa vụ của công dân.
4. Cách thức tổ chức thi
a. Ở cấp huyện: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động lựa
chọn, cử 01 tuyên truyền viên pháp luật tham gia Cuộc thi ở cấp tỉnh.
b. Ở cấp tỉnh:
- Đối với báo cáo viên pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy
ban nhân dân tỉnh; các cơ quan ngành dọc đóng chân trên địa bàn tỉnh: căn cứ
tình hình thực tiễn và số lượng báo cáo viên pháp luật hiện có, các cơ quan, đơn
vị chủ động tổ chức hoặc lựa chọn, cử 01 báo cáo viên pháp luật tham gia Cuộc
thi ở cấp tỉnh. Trên cơ sở đó, tiến hành tổ chức Cuộc thi ở cấp tỉnh để lựa chọn
01 báo cáo viên pháp luật tham dự Cuộc thi do Trung ương tổ chức.
- Đối với tuyên truyền viên pháp luật: Trên cơ sở tuyên truyền viên pháp
luật được các huyện, thành phố cử tham gia Cuộc thi ở cấp tỉnh, tiến hành tổ
chức Cuộc thi ở cấp tỉnh để lựa chọn 01 tuyên truyền pháp luật tham dự Cuộc thi
do Trung ương tổ chức.
5. Hình thức thi: Tổ chức Cuộc thi thông qua hình thức sân khấu hóa, thi
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trực tuyến hoặc lựa chọn các hình thức khác đảm bảo đặc điểm tình hình, nguồn
lực, điều kiện thực tế và diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19.
6. Thời gian thi: Thời gian tổ chức Cuộc thi ở cấp tỉnh dự kiến: Từ ngày
16 tháng 8 năm 2021 đến ngày 20 tháng 8 năm 2021.
Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị và địa phương gửi danh sách thí sinh tham dự
Cuộc thi ở cấp tỉnh về Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Sở Tư pháp) chậm nhất là
ngày 02 tháng 8 năm 2021.
III. Nội dung công việc, trách nhiệm thực hiện và tiến độ thực hiện
1. Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi
- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính
Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị có
liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20 tháng 7 năm 2021.
2. Ban hành Thể lệ, thành lập Ban Giám khảo Cuộc thi và các tài liệu
liên quan phục vụ Cuộc thi
- Cơ quan thực hiện: Ban Tổ chức Cuộc thi, Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện:
+ Xây dựng, ban hành Thể lệ Cuộc thi: Trước ngày 30 tháng 7 năm 2021.
+ Thành lập Ban Giám khảo Cuộc thi: Trước ngày 05 tháng 8 năm 2021.
3. Tổng kết và trao giải Cuộc thi
- Cơ quan thực hiện: Ban Tổ chức Cuộc thi.
- Thời gian thực hiện: Chậm nhất là ngày 20 tháng 8 năm 2021.
4. Truyền thông về Cuộc thi trên phương tiện thông tin đại chúng và
Cổng/Trang Thông tin điện tử ngành, địa phương
Đăng tải, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự chuyên sâu,
tin, bài, ảnh, các hình thức phù hợp khác giới thiệu về các lĩnh vực pháp luật có
liên quan về pháp luật phòng, chống tham nhũng và kết quả Cuộc thi.
- Cơ quan thực hiện: Ban Tổ chức Cuộc thi; Sở Thông tin và Truyền
thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum và các cơ quan, đơn vị,
địa phương liên quan.
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 11 năm 2021.
III. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến,
giáo dục pháp luật tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Cuộc thi
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hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện Cuộc thi trên phạm vi toàn
tỉnh 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
khi có yêu cầu; đảm bảo, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo
đúng các quy định hiện hành.
2. Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh; các cơ quan ngành dọc đóng chân
trên địa bàn tỉnh: tổ chức triển khai tuyên truyền Cuộc thi tại cơ quan, đơn vị;
đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Điểm b Mục 4
Phần II của Kế hoạch này.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 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 (khi có yêu cầu).
4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này và tình
hình thực tế của địa phương, xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện 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: Thực hiện từ nguồn ngân sách của địa phương.
2. Cấp tỉnh: Sử dụng kinh phí tổ chức Cuộc thi được bố trí từ ngân sách
Nhà nước năm 2021; huy động kinh phí từ các nguồn lực xã hội cho Cuộc thi và
nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).
Ủy ban nhân dân tỉnh báo để các đơn vị, địa phương biết, thực hiện; kịp
thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo xử lý các vụ việc khó khăn
vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền (thông qua Sở Tư pháp tổng hợp tham mưu)./.
Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Thường trực: Tỉnh ủy và HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và đoàn thể tỉnh (p/h);
- Các sở, ban ngành thuộc tỉnh (t/h);
- Các cơ quan ngành dọc đóng chân trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố (t/h);
- Đài PTTH tỉnh; Báo Kon Tum;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh (khối NC);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, NC-NTT.
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