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PHÁP LUẬT NĂM 2020 Đẳk Lắk, ngày 2,2) tháng 6 năm 2020

SỐ:45L3/BTC
V/v triển khai Cuộc thi trực tuyến 

tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2020 „

Kính gửi:

- Các sỏ', ban, ngành, đoàn thê của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh1;
- Các trường Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề.

Ngày 13/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3140/KH-ỤBND về việc 
tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2020 (sau đây gọi chung là 
Cuộc thí). Đây-là Gụộc thi tìm hiểu pháp luật 'đầu tiên đựợẹ UBND tỉnh tổ chức theo 
hình thức thi trực tuyến trên mạng Internet. Để Cuộc thi được tổ chức thành công, 
thu hút sự hưỏng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, 
người lao động, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, học sinh, sinh viên

- ựên địa bàn tỉnh tham gia dụ' thi, Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hiệu trưởng các 
trường Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề; các trường Cao đang, Đại- học trên địa bàn 
tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện''các nội dung sau đây:

1. Đối vói Lễ phát động Cuộc thi
Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức Lễ phát động Cuộc thi vào lúc 8h00\ 

ngày 26/6/2020 (thứ ố), tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh, số 02 Hùng Vưong, 
thành phố Buôn Ma Thuột. Để Lễ phát động được tổ chức thành công, tạo sức lan tỏa 
lớn đến toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, Ban Tổ chức Cuộc thi huy động thành phần tham 
dự Lễ phát động cụ thể như sau:

- ủ y  ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên Mặt trận: Đề nghị cử 05 cán
- bộ, hội viên/01 đơn vị;

- Các. cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: Cử 05 cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động;

- Các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh (Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy 
Bộ đội Biên phòng): cử 10 cán bộ, chiến sỹ/01 đơn vị;

Các trường: Đại học Tây Nguyên; Đại học Buôn Ma Thuật; Đại học Đôns Á; Phân viện Đại học Luật Hà Nội tại 
Đắk Lấk: Cao dẳna Sư phạm Đắk Lắk; Cao đẳne Y tế Đấk Lắk; Cao dẳne thực hành FPT; Cao dẳne Bách khoa 
Tây Nguyên; Cao dằna Công thương ViệỊ. Nam cơ sở Đắk Lắk; Cao dẳng Văn hóa-N ghệ thuật Đắk Lấk; Cao đẳna 
Kỹ thuật Đắk Lắk; Cao dẳng Công nghệ Tây Nguyên; Trung cấp Trường Sơn; Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk; 
Trung cấp Đắk Lắk.
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- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh: Cử 30 đoàn viên, thanh niên;
- UBND thành phô Buôn Ma Thuột: Cử 30 cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động từ các CO' quan chuyên môn; các ban, ngành, đoàn thể và xã, phường 
thuộc UBND thành phố;

- UBND các huyện và thị xã Buôn Hồ: Cử 01 đồng chí đại diện-Hội đồng phối họp 
phô biên giáo dục pháp luật và 05' bảo cáo viên pháp luật cấp huyện hoặc cán bộ, công 
chức, viên chức của địa phương;

- Các trường Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề; các trường Cao đẳng, Đại học 
trên địa bàn tỉnh: Đề nghị cử 01 đại diện Nhà trường tham dự.

Đôi với các em học sinh, sinh viên tùy vào tình hình, điều kiện cụ thể, Ban Giám 
hiệu Nhà trường xem xét, tạo điều kiện cử tù' 5 -10 em/01 trường học.

Đê nghị gửi danh sách củ' cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, 
sinh viên về Ban Tổ chức Cuộc thi (thông qua Sờ Tư pháp, số 04 Trường Chinh, 
thành phố Buôn Ma Thuật) trước ngày 25/6/2020 để theo dõi, tổng họp.

2. Tô chúc thực hiện các nhiệm vụ liên quan Cuộc thi
2.1. Đối vói các sỏ', ban, ngành, đoàn thể của tỉnh
Đê nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo phố biến sâu rộng nội dung Kế hoạch, 

Thể lệ Cuộc thi2; đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi; đăng tải đường link 
Cuộc thi (http://thitimhieuphaplưat.daklak.gov.vn) trên Trang thông tin điện tử của 
cơ quan, đơn vị mình hoặc băng hình thức phù họp khác. Quán triệt, tuyên truyền, 
động*'viên, khích lệ toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, ’■ 
nhât là đội ngũ báo cáo. viên pháp, luật của cơ quan, đơn vị mình hưởng ứng, tham gia các 
đọt thi theo Thể lệ Ban To" chức đề ra. * ‘ ■

- Sờ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa.bàn tỉnh 
thường xuyên tuyên truyền, đưa tin vê Cuộc thi; đăng tải toàn văn Kê hoạch, Thê lệ 
Cuộc thi, đường link, tư liệu về Cuộc thi do Ban Tổ chức cung cấp; kịp thời phản ánh 
việc triên khai, phổ biến, hưởng ứng Cuộc thi ở các CO' quan, đơn vị, địa phương trên địa 
bàn tỉnh. Chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở bố trí thời lượng phù họp để phổ biến, 
tuyền truyền, giói thiệu về Cuộc thi.

- Sỏ' Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, phát động Cuộc thi đến các trường Trung học 
phổ thông trên địa bàn tỉnh để đội ngũ cán bộ, giáo viên và các em học sinh biết hưởng 
ứng tham gia Cuộc thi.

- Đề nghị ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phổ biến, vận động cán bộ của các tổ chức 
thành viên Mặt trận tham gia dự thi.

- Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh: Phổ biến đến các Công đoàn cơ sở trên địa 
bàn tỉnh, khuyến khích, vận động các đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng 
tham gia Cuộc thi.

- Đề nghị Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đẩy mạnh hoạt động 
tuyên truyền về Cuộc thi, đăng tải Thể lệ, chỉ dẫn đường link, thường xuyên đưa tin, 
bài viết về tiến độ triển khai Cuộc thi tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

2 Được đăng tải trên Website hlipý/lhitimhicunl-nìDluiu.daldak.uuv.vn và sotuphap.daldak.gov.vn/Cuộc thi trực tuyến 
lìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2020. Các Cừ quần, dơn vị. dịa phương đăng nhập để tải Kế hoạch. Thể lệ Cuộc thi.

http://thiti


2.2. Đối vói UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi (đặc biệt là hình thức 

thi), đăng tải đường link Cuộc thi lên Trang thông tin điện tủ' của địa phương.

- Ban hành văn bản quán triệt, phố biến, hướng dẫn, động viên, khích lệ toàn thể cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, báo cáo viên, 
tuyên truyền viên pháp luật thuộc địa bàn quản lý tích cực hưởng úng tham gia Cuộc thi.

2.3. Đối vói các thành viên Hội đồng phối họp PBGDPL tỉnh; Hội đồng phối 
họp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố

Đề nghị thành viên Hội đồng phối họp PBGDPL tỉnh; Hội đồng phổi hợp PBGDPL 
các huyện, thị xã, thành phố giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc 
phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động cơ quan, đon vị mình hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

2.4. Các trường Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề; các trường Cao đắng, 
Đại học trên địa bàn tỉnh

Đê nghị Ban giám hiệu các trường Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề; các trường 
Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh: chỉ đạo bộ phận chuyên môn tuyên truyền, phổ biến 
sâu rộng mục đích, ý nghĩa về Cuộc thi; động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, giảng viên, 
học sinh, sinh viên Nhà trường tích cực hưởng úng, tham gia Cuộc thi.

Đây là Cuộc thi có ý nghĩa quan trọng trong công tác phố biến, giáo dục pháp luật 
của’ tỉnh năm 2020, dó đó Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị Thủ trưởng các số, ban, ngành, 
đoàn thể.ở tinh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường 
Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề; các' trường Cao đẳng, Đại học trên địa bản tình 
quan tâm chỉ đạo triển khai, thực hiện.

Trong quá trình triến khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh 
về Ban Tổ chức Cuộc thi (thông qua sỏ' Tư pháp, so điện thoại: 0262.3952.120) để kịp 
thời tháo gõ', giải quyết./.

Noi nhận:
- Như trên;
-  UBND tinh (thay báo cáo);
- Thành viên Hội đồng phối họp 
PBGDPL tỉnh;
- Báo Đắk Lẳk, Đài PTTH tình;
- Cồng TTĐT tỉnh;
-Thành viên BTC Cuộc thi;
- Lưu: VT, PBGDPL.
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