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Kính gủrì:
- ChAììh tòa các Tòa chuyên trách, Truông phòng nghiệp

thu^c TAND tình;
- Chánìì án Tòa án rìh&n dân các huy^n, th) xã Buôn Hồ,

- thành phố Buôn Ma Thu^t.

Th^c hì?n Kế ho((ch só 2323^FííU6ND ngày 25/3/2019 cùa UBND tình 
về vì^c tổ chúc cupc thl "7?w 2073". Chánh án TAND tình
Đắk Lăk yêu cầu thú truómg các đon v; căn củ vào Kế ho^ch vá thá 1? cupc thi 
triển khai mpt số npì dung sau:

1. Yêu cầu Chánh tòa các Tòa chuyên trách, Truông phòng nghiệp vy
thuQc TAND tỉnh tổ chúc triển khai, phát đpng, đôn đốc cán bọ, công chúc, 
nguòì lao đpng thupc don V{ mình tham gia viết bài d̂ r thù Toàn bp bài thì đugc 
t$p hqp tại đon vì và npp về Văn phòng TAND tinh Đăk Lăk ch$m nhất vào 
ngày 15/09/2019. /Dm/7 VŨM.' /ío<rc/! c/̂ írc, 7776 vù cdM /7Ỏ:

2. Yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân các huy^n, thj xã Buôn Hồ, thành 
phố Buôn Ma ThuQt có trách nhi?m phối ĥ yp ch^t chê vói Phòng Tu pháp giúp 
UBND cấp huy$n tổ chúc triển khai, phát dpng, đôn đốc cán bp, công chúc, 
nguòi lao đpng t^i don v; tham gia cuọc thi có hi^u quá tốt.

3. Giao Phòng Tổ chúc cán bô, thanh tra và thi đua khen thuỏng có trách 
nhi^m theo dõi, đôn đốc v i^  triển khai thtrc hiện cúa các don vị làm căn cú dể bình 
xét thi đua, khen thuỏng trong năm 2019 đối vóì cá nhân, tập thể đon v;.

N h^ đu(?c công văn này, yêu cầu các đon vị nghiêm túc triển khai th ^  hiện.
Ao?
- Nhu trên;
- BTC c u ^  thi (Sá Tu pháp);
- Đc Chánh án (đá bc);
- Trang TTRT (đá dăng tái);
. Luu VP -  TH. .

/ KT. CHÁNH ÁN
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TÌM !UÈÌ! BQ H ;Ạ T  Ì!!NÌ! sụ  NÀM 2()!5

sá :4 3 /n T B rr /)ci  ̂AíÌÂ, ///íí/7^y/!<ríw 20/

THÔNG BÁO
Phan cÔ!ìg nhíynì v̂ t thành vìcn Ban Tổ ctarc Cn$c thí

Nhăm triển khai kỊp thài, có !iì$u quả Ke hoạch số 2323/KH-UBND ngày 
25/3/2019 cùa UBND tình về việc tồ chúc Cuộc thi viết "Tìm hiểu Bp luật Hình 
sụ năm 2015'* trên địa bàn tinh, Ban Tồ chúc Cupc tỊìi cấp tình đã tổ chúc họp và 
thống nhát phân công các đồng chí thành viên tham gia phối họrp thục h i^ các  
nhiệm vụ. chung dnọc giao; đồng thòi, phụ trách ch! đạo, kiểm tra, đôn đốc thục 
hiện Cuộc thi tạ! các huyên, tliỊ xã, thành phố (cấp huyện), cụ thể nhur sau:

1. Đồng chí Võ Vãn Cánh, Phó Chú tịch UBND tình - Trnòng ban: chì đạo 
chung việc tổ chúc triển khai Cuộc tlrì trên địa bàn tình; phân công nhiệm vụ cho 
các thành viên Ban Tổ chúc Guộc thi cúa-tìnhrth! đạa việc phát động, tổng kết, 
đánh g!á Cuộc thi trong toàn tình.

2. Đồng chí Nguyễn Minh Thuận, Giám đốc sỏ Tur pháp - Phó Truông ban: 
giúp Truông ban trong việc tổ chúc Cuộc thi trên địa bàn tính; chì đạo việc thành 
lập Ban Giám kháọ, Tổ Thu ký giúp việc cho Ban Tổ chúc Cuộc thi; ch! đạo Sò 
Tu pháp^chù trì, phố! họp vói các co quan, đon vị có liên quan tổ chúc triền khai 
Cuọc thi trên địạ bàn tìnli; chì đạo, huóng dẫn các Phòng Tu pháp cấp huyện 
tham muu UBND cùng cấp tổ chúc tốt Cuộc thi ò cấp mình.

3. Đồng chí Phan Thị Hồng Thắng, Phó Giám đốc Sò Tu pháp - Thànlì viên: 
chì đạo trục tiếp Tổ Thu ký giúp Ban Tổ chúc triển khai Cuộc thi; phụ trách việc 
chấm tliì tạ! Cuộc th!, công bố kết quà Cuộc thì cấp tình; phụ trách, ch! đạo, kiểm 
tra, dôn đốc v!ệc triển kha! thục h!ện Cuộc thí tạ! huyện Cu Ku!n và huyẹn Cu 
M'gar.

4. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chánh Văn phòng UBND tình - Thành 
viên: phọ! họp vói Sò Tu pháp g!úp Ban Tổ chúc Cuộc th! cấp tính triển kha! 
Cuộc th! .trên địa bàn tình; chí đạo Vàn phòng HĐND và UBND cấp hùyẹn phố! 
họp vói Phòng Tu pháp giúp UBND cùng cấp tổ diúc tốt Cuọc th! tạ! địa 
phuong; .phụ trách, chì đạo, kiểm tra, dôn dốc việc triển kha! thục h!ện Ctìpc thì 
tại huyệ:i Krông Ana.



5. !)ong chí Nguyễn Cành, ilió í ruảng Ban Tuyên gi^o í inh ủy - I  hãnh 
vìc!i: c!ù d̂ ìo Uan 1'uycn giáo các !íuy?n úy, Thj ủy, Ihành ùy, Dáng úy tr!/c 
thu(^c phồi h(ŷ l vói ìMiòng Tu pháp giúp UBND cáp huy^n tá chúc tốt Cupc thí ò 
cẩp nùnh; pìì\! trách, chì dạo, kiểm tra, dôn dác vi?c tricn khai thục hi?n Cu^c thi 
t\ìì thi xã Buôn ! !ồ và huy?n Krông Năng.

6. Dồng chí Bùi Hùu Thành Cát, Phó Giám dác Sả Giáo d̂ ĉ và Đáo tạo - 
Thành vicn: chi d̂ to Phòng Giáo dì̂ c và Đào tạo cáp huy?n phái hyp vái Phòng 
Tu pháp giúp UBND cùng cáp tổ chúc tốt Cupc thi ỏ cấp mình; th r̂c hiện tuyên 
truyền, vận dpng hpc sinh, sình viên và cán bp, công chúc, viên chúc, nguái lao 
dọng trong ngành tham gia Cupc thi; phụ trách, chi đạo, kiểm tra, dôn dốc vi^c 
triển khai thục hiện CuQ C thi tại huyện Lắk và Krông Bông.

7. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tý, Phó Giám đốc Sò Thông tin và Truyền
thông - Thành viên: chi dạo công tác tuyên truyền trên các phuong tiện thông tin 
đại chúng về CUQC thi; chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh vá 
Truyền hình cấp huyện phối hạp vói Phòng Tu pháp giúp UBND cùng cấp thục 
hiện công tác tuyên truyền và tổ chúc Cuộc thi ò cáp mình; vận động cán bọ, 
công chúc, nguôi lao động trong ngành mình tham gia CuQc thí; phụ trách, chỉ 
đạo, kiểm tra, đôn dốc việc triển khai thục hiện Cuộc thí tại huyện Krông Búk vá 
hũyệnEaHTeo. - '  ---"1 - :

8. Đồng chí Trần Đại, Phó Giám dốc Đài Phát thanh vá Truyền hình tình - 
Thànlì viên: phối họp vói các đon vị hên quan dua tin, tuyên truyền về CUQC thi ỏ 
cấp huyện và ỏ tỉnh trên Đài Phát thạnh và Truyền hình tình nhằm vận dộng nhân 
dân tham gia Cuộc thi; phụ trách, chỉ đạo, kiểm tra, dôn đốc việc triển khai thục 

Tiiện Cuộc thi tại thành phố Buôn Ma Thuật.

9. Đồng chí Lê Bá Cánh, Phó Ban Phong tráo ùy ban Mạt trận Tổ quốc 
Việt Nam tình - Thành viên: tham muu lãnh dạo ùy ban Mật trận Tổ quốc Việt 
Nam tình chì dạo ùy ban Măt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện phối họp vói 
Phòng Tu pháp giúp UBND cùng cáp tổ chúc tốt Cuộc thi á cấp mìrìh; dồng thòi, 
thục hiện công tác tuyên truyền nhằm vận dpng nhân dân và cán bq, hội viên 
thuộc tổ chúc mình và các tổ chúc thành viên tham gia Cuộc thì; phụ trách, chì 
đạo, kiềm tra, đôn dốc viẹc triển khai thục hiện Cuộc thì tại huyện M'Đrák.

10. Đồng chí Đình Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk - Thành 
viôn: chì đạo dua tin, tuyên truyền về Cuộc thi trên Báo Dắk Lắk, vạn đọng nhân 
dân và cán bộ, vicn chúc tham gia Cuộc thi; phụ trách, chì dạo, kiếm tra, dôn dôc 
việc tricn khai thục hiộn Cuộc thì tại lìLtyện Krông Pak.



11. Đông chí Trịnh Vãn Toàn, Phó Chánh án Toà án nhân dân tính -  Thành
viên: cìii dạo Tòa án íihâtì dân cáp huyện phái hạp vói Phòng Tu pháp giúp 
UBND cùng cáp tá chúc tát Cuộc thi ỏ cáp mình; vận dộng cán bộ, công chúrc, 
nguôi ìao dông ngànlì mình tham gia Cuộc thì; phụ trách, chí dạo, kiểm tra, dôn 
đốc việc tìiền khai thục hiện Cuộc thi tại huy^n Ea Kar. ^

12. Đồng chí Phan Thị Trinh, Phó Bí thú Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sán 
Hồ Chí Mình - Thành vìêĩì: chì dạb Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sán 
Hồ Chí Minh các huyện, thị xã, thành phé phái hạp vói Phòng Tu pháp giúp 
UBND cùng cấp tá chúc tát Cuộc thi cấp huyệii; thục hiện công tác tuyên truyền, 
vận động đoàn viên, thanh hiên các tổ chúc Đoán trên đìa bàn tíiáh tham gia Cuộc 
thi; phụ trách, chì đạo, kiểm tra, đôn đác việc triển khar thục hiện Cuộc thi tại 
huyện Ea Súp và Buôn Đôn.

Trên co sỏ nội dung Kế hoạch, Thể lệ và huóng dẫn <ma Ban Tổ chúc, các 
thành viên Ban Tổ chúc chủ đọng thục hiện nhũng nội dung công việc dã duọc 
phân công. Khi tiến hành kiểm tra tạì các địa phuong, các thành viên Ban Tổ 
chúc sù dụng phuong tiện di lại cúa đon vị (xăng xe và công\tác phí dorn vị tụ 
thanh toán), đồng thòi, thông báo ttìióc vóì So Tu pháp để sỏ cung cấp các tài 
liệu liên quan và củ cán bộ giúp việc.A . . - - - .

TVo/
- Thành viên BTC Cupc thi cúa tình;
- UBND, nhòng Tu* pháp cấp huyện;
- VPUBNb tình: LĐVP, PNC;
- Luu: VT, PBGDPL.

T M B A N T Ô C H tr c  
ÔNG BAN

PHÓ CHŨ T}CH UBND TÌNH 
Võ Văn Cảnh
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THÈ L$ CUQC T m
TÌ!ìì hiểu B$ !uật Hình sy nãm 2015̂  ̂cáp Hnh

Thục hiện Ke hoạch số 2323/KH-UBND ngày 25/3/2019 cúa UBND tỉnh về 
tổ chúc Cuộc thi viết "Tìm hiểu Bọ luật Hình sụ năm 2015'  ̂ trên đ;a bàn tinh, 
Ban Tổ chúc Cuộc thi cấp tình quy định Thể lệ Cuộc thi cáp tình nhu sau:

I. ĐÓI TtíQíNG T H I, N^H DUNG, HÌNH T H Ír c  T H I

1. Đốí turyng dụ thì
Đối tuọng dụ thi ỏ cấp tình là công dân Việt Nam tù đù 14 tuổi trả lên đang 

sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tình Đắk Lắk /b-M* To
c/nrc, G/ó/M Ár/̂ óo, To TT̂M* OMO CMỌC /?í(yạA7; CÓM Ăọ, coMg
c /n rc , vfCM c /z trc , MgM-ò*/ /oo ííỌM g r/íM Ộc 6*0 Tìr jp /^ ó p ; CÓM ò p , COMg c/ííTC, MgM-Ò? /oo 
^ỘMg /̂!MỘC cóc P/zÒMg T M * c ụ  thể:

1.1. Ò tình
- Học sinh các truòng Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, sinh viên các 

truòng Cao dẳng, Đại học trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột;

- Cán bộ, chiến sĩ, công chúc, viên chúc, nguài lao đpng đang làm việc tại 
các ca quan, đon vị thuộc cấp tình, co quan Trung uong có trụ sả đóng trên địa 
bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

1.2. Ò cấp huyên

Các thí sinh có bài thi đạt chất luạng cao ả các đon vị cấp huyện do Ban Tổ 
chúc Cuộc thi cấp huyện lụa chọn tham gia Cuộc thi cấp tình. Các bài thì cùa các 
thí sinh náy phải do Ban Tổ chúc Cuộc thì cấp huyện gùi về Ban Tổ chúc CUQC 

thí cáp tỉnh (tù 20-30  bài thì/đon vị cấp huyện).

2. Nộí dung thí

- Trá lòi 10 câu hòi tìm hiểu về Bô luật Hình sụ số 100/2015/QH13 đã đuqrc 
sủa đổi, bổ sung một số diều theo Luật số 12/2017/QH14 và các văn bán huóng 
dẫn có liên quan.

- Câu hòi do Ban Tổ chúc Cuôc thi cấp tình công bá (Á:àM! /̂íeo T7?ổ /ạ M^), 
đLrạc đăng tái trên Báo Dắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tình Đắk Lắk vá



dja chi Yvcbsìte: httD://sotup!iap.dak!ak.nov.vn/CuQC thi " rim hiéu Bq !uât Hình 
S\T năm 2015 '̂.

3. Hình (h!rc (hí
- Cu^c t!ii dtr(jc tó chúrc theo hình thùc thi viết
- Moi cá nhăn d\r thi chi dLf(;c gùì 01 bài thi.
!!. YÊU CÀU VÈ BÀI TH!
Bài d\r thi dur(?c xem lá h(7 p 1$ phái báo dám đầy dù các yều cầu sau:
- Trá lái dù số lu(;)mg các câu hòi, không sao chép npi dung gi&a các báí dụ' 

thi, không sao chép thành nhiều bán.

- Trang bìa bái dî  thi phải ghi rõ: hp tên, gíái tính, đp tuái, dân tộc, địa chì 
noì ỏ, nai công tác hoạc noi hpc tập (ghi rõ tnròng, lóp đang hpc) của ngaàl dụr thi.

- Bài dạ thi có tù 02 tò trò lên phái đánh sá trang theo thú tạ, dóng lạí thành 
tập vá phái đu<7 c gủ-i về Ban Tổ chác Cuộc thi trong thài hạn nhận bài dạ thí.

- Ban Tổ chúc Cuộc thi sẽ cộng thêm điểm khuyến khích dối vái bái dạ thí 
có phân tích, mả rông nôi dung trá lòi; có tranh ánh, tu liêu minh họa sinh động; 
viết tay...

- Ban Tổ chúc Cuộc thi không trá lại các bài dụ thì cho thí sinh, đuạc quyền 
sù dụng các bài dụ thi phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

m . THÒI GIAN, ĐỊA ĐIÉM N H ^  BÀI D^r THI
1. Thòi gian nhân bàì dụ thì

- Đối tuạng dụ thi ả tình (tại Khoản 1.1 Mục I): nhận bài thì bắt dầu tù ngày
phát động Cuộc thi đến hết ngày 30/9/2019 ( ^ f  òù/ //i/ gìn / / 7 6 0

Ò7VTV 7̂#?7 / / 7 7  /Ad/ /7Ọ?7 /777/7 //7 6 O (VốM Aír77 ít/ạT?).

- Đốí tucmg dụ thi ả cấp huyện (tại Khoán 1.2 Mục I): nhận bài thì bắt đầu tù 
ngày 01/10/2019 dến hết ngày 30/10/2019.

2. Đía điểm nhạn bàí dụ thí

- Đối tuạng dụ thi ả tình (tại Khoán 1.1 Mục I) nộp bài về truòng học, co 
quan, đon ví nai mình đang học tập hoạc công tác. Các truòng học, ca quan, đon 
ví này tiếp nhận bài thí và gùi về Sả Tu pháp theo địa chì: Phòng Phổ biến, giáo 
dục pháp luạt, Sả Tu pháp tình Đắk Lắk -  số 04 Truàng Chinh, thành phé Buôn 
Ma Thupt, tinh Đắk Lắk.

- ĐỐI tugng dụ thi ò cáp huy$n (tại Khoán 1.2 Mì^c I) do Ban Tổ chúc Cupc 
thi cấp huy$n gủí bàí về Ban Tổ chúc CuQC thi cấp tình (//?077g 7̂70 6*0 Tiu p/7Úp



c/?/ /rê;!).

ÌV. Cì!ÁM D!ÈM VÀ (Í!À! ÍHtrÙNG 
!. Chám đì^m

Các Mì d\r thì tham g!a Cupc thì cấp tinh do Ban Giám kháo CUQC thí cấp 
tìn!i cham dìểm. Vì?c chấm thì, táng kết, trao giáì Cupc thi cấp tinh hoàn thành 
tnróc ngày 31/12/2019.

2. Gìăì tìurảng

2.1 Phrrong pháp xét thrrảng

- Đố/ vói //;g; Do Ban Tổ chúc Cuộc thí cấp tinh xem xét và quyết
dịnh dụa váo các tiêu chí sau:

- Kết quá triển khai Cupc thi tại co quan, đon vị, địa phuong:

+ Ban hành văn bản chì đạo, triển khai Cuộc thì;

+ Tổ Cuộc thi;

+ Tổ c h ú c k ế t ,  trao giải Cuộc thi;

+ Chất luọng, hiệu quả tổ chúc Cuộc thi;

+ Chấp hành chế độ thông tin, báo cáo về Ban Tổ chúc Cuộc thi cấp tình.

- Kết quá đạt đuọc tạì Cuộc thi cấp tình:

+ Số luọng bài dụ thi cấp tỉnh;

+ Số luọng bài dụ thi đạt giải cấp tình.

- Dố/ g/ả/ cá Đuọc xét trên co sò tổng điểm thi cùa thí sinh.

2.2 Gìảì thuỏng Cuộc thí cấp tình (theo Nghị quyết số 122/2014/NQ- 
HĐND ngày 18/7/2014 cùa HĐND tỉnh quy định về múc chi thục hiện công tác 
PBGDPL vá chuẩn tiếp cận của nguòì dân ỏ co sỏ trên địa bàn tình Đắk Lắk), 
gồm:

- c/ủ/ /Aá' Dành cho các huyện, thị xã, thành phố, co quan, đon vị, 
truòng học... có thành tích xuất sắc trong việc tổ chúc, huòng úng, tham gia CuQC 
thi, gồm:

+ 01 giái nhất: 6.000.000 đồng;

+ 02 giải nhì, mỗi giải: 4.000.000 dồng;



2.000.000 đòng;

gồm:

+ 03 gìáì ba, mỗi gíái:

+ 15 giál khuyến khích, mỗì giái: 1.000.000 đóng
- Cíí Dànli cho các cá nhân có bài dụ thi đạt chát lugng tốt nhất

+ 01 giàì nhát:

+ 02 giái nhì, mỗi giải:

+ 03 giàì ba, mỗi giải:

+ 20 giải khuyến khích, mỗi giải:

4.000.000 đồng;

2.500.000 đồng;

1.500.000 đồng; 

750.000 đồng.
Đồng thòi, các tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi còn đuọc nhạn Giấy Chúng 

nhân đạt giải của Ban Tổ chúc Cuộc thi cáp tỉnh./.

- UBND tính (thay báo cáo);
- Thành viên Ban Tổ chúrc CuQc thì cấp tình;
- Các sò, ban, ngành, đoàn thể ò tình;
- UBND, Phòng Tu pháp các huy$n, thị xã, 
thành phố;
- UBND xã, phuòng, thi trấn 

(Phòng Tu pháp sao gùi);
- VP UBND tình: LđVP; các p ch.môn;
- Cổng thông tin đi?n tù tình;
- Luu: VT, NC.

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TÌNH 
Võ Văn Cảnh


