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^2..... /"f^m hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn tỉnh

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 11462/KH-UBND ngày 27/12/2018 của 
ƯBND tỉnh về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 trên 
địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ 
luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn tỉnh nhu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sâu rộng trong học sinh, sinh viên, cán 

bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân trên 
địa bàn tỉnh về những nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, 
bổ sung năm 2017) và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của công dân về việc chấp 
hành pháp luật, góp phần ngăn chặn, giảm thiểu hành vi phạm tội, đẩy mạnh 
công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Nội dung cuộc thi thiết thực, dễ hiểu, phù hợp với các đối tượng dự thi.
- Cuộc thi được tuyên truyền dưới nhiều hình thức khác nhau để thu hút sự 

chú ý, quan tâm và tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên, cán bộ, công 
chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân.

- Tổ chức cuộc thi bám sát nội dung, trình tự tại Kế hoạch này; đảm bảo kịp 
thời, đúng tiến độ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở để đạt kết quả cao; đồng thời, 
tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ TRÌNH Tự cuộc THI
1. Đối tượng dự thi

Là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập, làm 
việc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ 
Thư ký của cuộc thi cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động thuộc Sở Tư pháp; cán bộ, công chức, người lao động thuộc các phòng 
Tư pháp), cụ thể:



- Ở cấp huyện gồm:

+ Học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông;
+ Cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại 

các cơ quan, đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn cấp huyện (trừ các cơ quan, đơn 
vị thuộc cấp tỉnh, cơ quan Trung ương có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố 
Buôn Ma Thuột);

+ Người đang sinh sống, làm việc trên địa bàn cấp huyện (trừ đối tượng 
tham gia dự thi ở cấp tỉnh).

- Ở cấp tỉnh gồm:

+ Học sinh các trường Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, sinh viên các 
trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột;

+ Cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại 
các cơ quan, đơn vị thuộc cấp tỉnh, cơ quan Trung ương có trụ sở đóng trên địa 
bàn thành phố Buôn Ma Thuột;

+ Các thí sinh có bài thi đạt chất lượng cao ở các đơn vị cấp huyện gửi dự 
thi cấp tỉnh.

2. Nội dung thi
Tìm hiểu nội dung của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa 

đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn 
có liên quan.

3. Hình thức tổ chức thi

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết (viết tay hoặc đánh máy). Mỗi 
cá nhân dự thi chỉ được gửi 01 (một) bài thi.

4. Trình tự tổ chức Cuộc thi

Cuộc thi được tổ chức ở 2 cấp: cấp huyện và cấp tỉnh.
a) Cấp huyện:
Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện tiếp nhận bài thi của các thí sinh dự thi ở 

cấp mình, tổ chức chấm thi, công bố kết quả và tiến hành tổng kết, trao giải cuộc 
thi ở cấp huyện; đồng thời, lựa chọn các bài thi có chất lượng cao của địa 
phương mình gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh để tham gia Cuộc thi cấp 
tỉnh (tối thiếu là 20 bài thỉ, toi đa là 30 bài thỉ/đơn vị cấp huyện).

b) Cấp tỉnh:
Trên cơ sở các bài thi do Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện gửi và các bài 

thi do Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh trực tiếp nhận, Ban Giám khảo Cuộc thi 
cấp tỉnh sẽ thực hiện việc chấm thi, chọn ra những bài xuất sắc để trao giải 
thưởng Cuộc thi cấp tỉnh.
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III. cơ CẤU GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
1. Cấp huyện

Căn cứ Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của HĐND 
tỉnh quy định về mức chi cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn 
tỉnh và tình hình, điều kiện thực tế của địa phương để cơ cấu giải thưởng và mức 
thưởng phù họp.

2. Cấp tỉnh

a) Giải tập thể: Dành cho các đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc 
trong việc tổ chức Cuộc thi, gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 15 giải 
khuyến khích.

b) Giải cá nhân: Dành cho các cá nhân có bài dự thi đạt chất lượng tốt 
nhất, gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 20 giải khuyến khích.

Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh căn cứ Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND 
ngày 18/7/2014 của HĐND tỉnh và tình hình kinh phí cấp cho công tác 
PBGDPL năm 2019 để quyết định mức giải thưởng cho phù hợp.

IV. TỒ CHỨC VÀ TIẾN Độ THựC HIỆN
1. Tổ chức thực hiện

a) Cấp tỉnh:
- Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng phổi hợp PBGDPL tỉnh 

có trách nhiệm:
+ Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh với 

thành phần gồm: đồng chí Phó Chủ tịch ƯBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng phối 
hợp PBGDPL tỉnh làm Trưởng Ban; đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp làm Phó 
Trưởng Ban; đại diện Lãnh đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và 
Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và 
mời đại diện Lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn, Báo Đắk Lắk, Tòa án nhân dân tỉnh làm thành viên;

+ Giúp Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh nhận bài thi;
+ Theo dõi, tổng họp và báo cáo kết quả Cuộc thi với Ban Tổ chức Cuộc 

thi cấp tỉnh.
- Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh cỏ trách nhiệm:
+ Xây dựng Thể lệ, Bộ câu hỏi Cuộc thi trong toàn tỉnh trước ngày 

30/4/2019;
+ Tổ chức phát động Cuộc thi cấp tỉnh bắt đầu từ ngày 10/5/2019;

+ Định hướng phương án trả lời Bộ câu hỏi Cuộc thi cho cấp huyện sau 
khi kết thúc nhận bài dự thi;

+ Thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Cuộc thi cấp tỉnh;
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+ Tổ chức chấm thi, công bố kết quả; tổng kết và trao giải thưởng Cuộc 
thi cấp tỉnh;

+ Chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong tỉnh tích cực 
hưởng ứng và tham gia Cuộc thi; đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, tổ chức Cuộc 
thi ở các đon vị, địa phưong.

- Sở Giảo dục và Đào tạo: chỉ đạo các Trường trung học cơ sở, trung học 
phố thông trên địa bàn tỉnh phát động học sinh tích cực hưởng ứng, tham gia 
Cuộc thi, chỉ đạo các Trường tổ chức nhận bài thi của học sinh để gửi về Ban Tổ 
chức Cuộc thi cấp huyện (thông qua Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện).

- Đề nghị các trường Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, các trường Cao 
đắng, Đại học trên địa bàn thành pho Buôn Ma Thuật', 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; tổ chức tiếp nhận, tổng hợp và gửi bài 
thi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh {thông qua Sở Tư pháp).

- 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.

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương đứng I 
chân trên địa bàn tỉnh', tích cực chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, 
chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động... trong cơ quan, đơn vị mình 
hưởng ứng, tham gia Cuộc thi; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức 
nhận, tập họp bài dự thi của người dự thi thuộc cơ quan, đơn vị mình gửi về Ban
Tố chức Cuộc thi cấp tỉnh/cấp huyện đúng thời gian quy định.

- Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: chỉ đạo ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam cấp huyện phối họp với Phòng Tư pháp giúp UBND cấp 
huyện thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, hội viên của 
tổ chức mình và các tổ chức thành viên tham gia Cuộc thi.

b) Cấp huyện: UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:
- Tổ chức triển khai Cuộc thi ở địa phương; chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì, 

phối hợp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các công việc 
cần thiết để triển khai Cuộc thi đảm bảo tiến độ sau:

+ Ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi cấp huyện, thành lập Ban Tổ chức 
Cuộc thi trước ngày 15/4/2019;

+ Tổng kết, trao giải và báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi cấp huyện về Ban 
Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh trước ngày 30/10/2019.

- Chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường, 
thị trấn tích cực vận động nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động... hưởng ứng tham gia Cuộc thi.
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2. Nhận bài dự thi, kết thúc Cuộc thi
- Thời gian kết thúc nhận bài dự thi ở 2 cấp là ngày 30/9/2019 (Đối với 

những bài dự thỉ gửi theo đường bưu điện thì thời hạn được tính theo dấu bưu 
điện). Riêng các bài dự thi có chất lượng cao ở cấp huyện được lựa chọn tham gia 
Cuộc thi cẩp tỉnh, phải gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh (thông qua Sở Tư 
pháp) trước ngày 30/10/2019.

- Tổng kết và trao giải Cuộc thi cấp tỉnh trước ngày 31/12/2019.

Trên cơ sở Kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND 
các huyện, thị xã, thành phố... khẩn trương chỉ đạo và tổ chức triển khai thực 
hiện những nội dung đã đề ra trong Kế hoạch. Đồ nghị Lãnh đạo các tổ chức 
chính trị, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị, xã hội - 
nghề nghiệp, đoàn thể... quan tâm chỉ đạo, vận động cán bộ, hội viên của đơn vị 
mình tích cực tham dự Cuộc thi.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị 
các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo với ƯBND tỉnh (thông qua Sở 
Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyếs^

Nơi nhận:

Võ Văn Cảnh

- Bộ Tưpháp (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HDND tinh (b/c);
- Thành viên HĐPHPBGDPL tỉnh;
- Sỏ' Tư pháp;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC (S_100b).

5


