
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND Lào Cai, ngày       tháng       năm 2022  

KẾ HOẠCH 
Tổ chức cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về 

pháp luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 1177-TB/TU ngày 

14/12/2021 của Tỉnh ủy về điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ một số đề án trọng tâm 

của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch số 

28-KH/BNCTU ngày 14/01/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai điều chỉnh 

bổ sung việc thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh khóa (XVI) về “nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác  

kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong 

công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 

2020 - 2025; Kế hoạch số 29-KH/BNCTU ngày 14/01/2022 của Ban Nội chính 

Tỉnh ủy Lào Cai thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU về “nâng cao chất lượng, hiệu 

lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh 

đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai năm 2022. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 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, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022 với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bổ sung theo chỉ đạo của 

Thường trực tỉnh ủy; đảm bảo thực hiện thống nhất, đồng bộ với các nhiệm vụ 

giải pháp Đề án 16 trong giai đoạn 2022 - 2025.  

- Tạo cơ hội cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tiếp 

tục 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 những báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên 

pháp luật xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 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; nâng cao chất lượng, hiệu 
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quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực nói riêng. 

2. Yêu cầu 

- Bám sát các chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước, quan điểm, mục 

tiêu, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực và các nhiệm vụ đề ra trong Đề án 16. 

- Nội dung, cách thức tổ chức cuộc thi sinh động, hấp dẫn, thiết thực, phù 

hợp với đối tượng dự thi và tình hình của tỉnh Lào Cai. 

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo của đối tượng dự thi; tạo không khí sôi 

nổi, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của đông đảo báo cáo viên pháp 

luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VỤ, CÁCH THỨC TỔ CHỨC, NỘI DUNG 

CUỘC THI 

1. Đối tượng 

- Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

công nhận bằng Quyết định. 

- Báo cáo viên pháp luật cấp huyện được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
huyện công nhận bằng Quyết định. 

- Tuyên truyền viên pháp luật được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

công nhận bằng Quyết định. 

2. Phạm vi: Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh Lào Cai theo 

khối sở ngành cấp tỉnh, khối địa phương. 

3. Cách thức tổ chức thi: 

3.1. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi sân khấu hóa theo đội (mỗi 

đội có 5 thí sinh chính thức và các thí sinh phụ diễn hỗ trợ), các đội dự thi theo 

thứ tự bốc thăm, đủ cả 4 nội dung thi (không thi đối kháng), thực hiện thi và ghi 

hình Gameshow truyền hình để công chiếu cho khán giả tham gia bình chọn. 

Điểm thi tối đa của mỗi đội thi là 100 điểm, trong đó điểm chấm của Ban Giám 

khảo tối đa là 90 điểm và điểm bình chọn của khán giả tối đa là 10 điểm, thứ tự 

xếp giải được tính từ cao xuống thấp (Chi tiết cách tính điểm trong Thể lệ cuộc 

thi do Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành) . 

3.2. Lựa chọn các đội tham gia dự thi:  

+ Khối sở ngành lựa chọn thành lập 03 đội dự thi (do Ban Tổ chức quy 

định trong thể lệ Cuộc thi);  

+  Khối huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện): Mỗi 

đơn vị cấp huyện lập 01 đội dự thi (09 đội) 
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Các đội chủ động xây dựng nội dung dự thi của đội mình thông qua 04 

phần thi: (1) Chào hỏi, (2) Kiến thức pháp luật, (3) Thuyết trình phổ biến pháp 

luật trên sân khấu, (4) Tiểu phẩm pháp luật.  

(Cách thức thi được hướng dẫn chi tiết tại Thể lệ cuộc thi)  

4. Nội dung thi  

- Kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các lĩnh 

vực pháp luật quan trọng khác liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của 

người dân. 

- Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hình thức: nghe và trả 

lời câu hỏi về kiến thức pháp luật; kỹ năng tuyên truyền miệng (thuyết trình tại 

sân khấu); xây dựng và trình diễn tiểu phẩm pháp luật. 

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN  

1. Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi và tổ thư ký giúp việc  

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thanh tra 

tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Tiến độ thực hiện: Trước ngày 20/7/2022. 

2. Xây dựng, ban hành Thể lệ và chủ đề Cuộc thi; thành lập Ban giám 

khảo Cuộc thi 

- Cơ quan chủ trì: Ban Tổ chức Cuộc thi. 

- Cơ quan phối hợp: Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thanh tra 

tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Tiến độ thực hiện: Trước ngày 30/7/2022. 

3. Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi trên 

Trang thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai 

(https://pbgdpl.laocai.gov.vn), Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lào 

Cai và trên các phương tiện, các Trang/Cổng thông tin điện tử của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương 

- Cơ quan chủ trì: Ban Tổ chức Cuộc thi; Sở Thông tin và Truyền thông, 

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai, các cơ quan, đơn vị và Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Tiến độ thực hiện: Từ khi kế hoạch được ban hành đến khi tổng kết cuộc 

thi. 

https://pbgdpl.laocai.gov.vn/
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4. Tổ chức quay, ghi hình Gameshow và phát trên sóng Đài Phát 

thanh - truyền hình  

- Cơ quan chủ trì: Ban Tổ chức Cuộc thi, Đài Phát Thanh - Truyền hình tỉnh  

- Cơ quan phối hợp: Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thanh tra 

tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố. 

- Tiến độ thực hiện: Trong tháng 8/2022. 

5. Xây dựng hệ thống cổng bình chọn cho các đội thi 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực cuộc thi. 

- Cơ quan phối hợp: Đơn vị được lựa chọn xây dựng hệ thống cổng bình 

chọn. 

- Tiến độ thực hiện: Quý III/2022, ngay sau khi quay hình. 

6. Tổng hợp kết quả, tổ chức công bố kết quả Cuộc thi  

- Cơ quan chủ trì: Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi. 

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các 

cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Tiến độ thực hiện: Trước ngày 30/10/2022. 

IV. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI 

+ 01 giải nhất: 6.000.000đ/giải  

+ 02 giải nhì: 4.000.000đ/giải 

+ 03 giải ba: 3.000.000đ/giải 

+ 06 giải khuyến khích: 2.000.000đ/giải 

V. KINH PHÍ CUỘC THI 

Kinh phí tổ chức Cuộc thi được bố trí từ kinh phí thực hiện Đề án số 16-
ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về nâng 
cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật 

đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025 và các nguồn hỗ 
trợ hợp pháp khác (nếu có). 

Đề nghị các đơn vị, địa phương tạo điều kiện, bố trí kinh phí cho báo cáo 

viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tham gia cuộc thi đảm bảo chất 
lượng, hiệu quả cao. 

VI. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Cuộc thi có trách nhiệm: 
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- Phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tham mưu cho Ủy ban 

nhân dân tỉnh và Ban Tổ chức Cuộc thi triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế 

hoạch này;  

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Cuộc 

thi hiệu quả. 

- Ký hợp đồng đặt hàng với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về tổ chức 

cuộc thi với hình thức sân khấu hóa - Gameshow truyền hình; hợp đồng thuê 

thiết kế cổng bình chọn các đội dự thi. 

- Tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy kết quả triển khai 

Cuộc thi. 

2. Thanh tra tỉnh 

- Cử người tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo theo đề nghị của cơ 

quan thường trực cuộc thi. 

- Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ 

chức Cuộc thi triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này. 

3. Đề nghị Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  

- Cử người tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi theo đề nghị 

của cơ quan thường trực cuộc thi. 

- Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai Cuộc thi theo nội dung Kế hoạch 

này có hiệu quả. 

4. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 

- Tuyên truyền, giới thiệu về Cuộc thi trên sóng phát thanh, sóng truyền hình. 

- Ký hợp đồng với cơ quan thường trực Cuộc thi về xây dựng kịch bản 

cuộc thi, tổ chức ghi hình Gameshow và phát trên sóng truyền hình. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và các tổ 

chức thành viên của Mặt trận 

- Tạo điều kiện thuận lợi để báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh của đơn vị 

mình tham gia cuộc thi (nếu được đề nghị). 

- Chỉ đạo các thành viên, hội viên của tổ chức mình tích cực, khách quan 

tham gia bình chọn cho các đội thi tham gia Cuộc thi. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông: chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo 

chí, truyền thông thuộc phạm vi quản lý có hình thức thông tin, tuyên truyền 

một cách kịp thời các hoạt động Cuộc thi. 

7. Sở Tài chính: có trách nhiệm thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt dự toán kính phí tổ chức cuộc thi theo đề nghị của Sở Tư pháp.  
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8. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Trường Cao đẳng Lào Cai; Các 

doanh nghiệp sở hữu vốn nhà nước của Trung ương và địa phương đóng 

trên địa bàn tỉnh 

- Tạo điều kiện thuận lợi để báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh của đơn vị 

mình tham gia cuộc thi (nếu được đề nghị). 

- Tổ chức triển khai tuyên truyền cuộc thi tại cơ quan, đơn vị; chỉ đạo, 

hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tích cực, khách 

quan tham gia bình chọn cho các đội thi tham gia Cuộc thi ngay sau khi cổng 

bình chọn được mở cho đến khi kết thúc thời gian bình chọn. 

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm 

tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp mình lựa chọn báo cáo viên pháp luật cấp 

huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã trên địa bàn thành lập đội tham gia 

cuộc thi (mỗi huyện thành lập 01 đội thi) và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các 

đội tham gia Cuộc thi với chất lượng tốt nhất. 

- Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên 

địa bàn, thuộc phạm vi quản lý tích cực tham gia hưởng ứng bình chọn cho các đội 

thi ngay sau khi cổng bình chọn được mở cho đến khi kết thúc thời gian bình chọn. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022./. 

 
Nơi nhận: 

- Vụ Phổ biến GDPL (Bộ Tư pháp); 

- TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh; 

- Ban NC Tỉnh ủy, Ban TG Tỉnh ủy; 
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
- Trường Cao đẳng Lào Cai; 

- Các DN sở hữu vốn nhà nước của TW 
và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 

- BBT Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, NC1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 
 

Giàng Thị Dung 
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