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KE HOACH
Ti chü'c Cuôc thi vit
"TIm hiu pháp Iut v Hôa giãi & co s&"

Thrc hin K hoach s 08/KH-UBND ngày 07/01/2021 K hoach Cong tác
ph bin, giáo dc pháp lut, Hèa giâi ô co s và xây drng cp xA dat chun tip
c,n pháp 1ut nãm 2021;
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UBND huyçn Dnh Hoa ban hanh Ke hoach to chuc Cu9c thi viet Tim hieu
pháp 1ut v hôa giài & co s&" (sau day gi tt là Cuc thi) vói nhO'ng ni dung nhu
sau:
I. MIJC DICH, YEU CAU
1. Muc dIch.
- Thông qua cuOc thi, ph bin, tuyên truyn rng rãi, nâng cao hiu bitt pháp
1ut thuc các linh vrc thu&ng disçic vn ding trong cong tác hôa giãi & cci sâ dn
hôa giãi viên và toàn th nhân dan trên dja bàn huyn, nhm nâng cao nhn thrc v&
miic dIch, nghia và t.m quan tr9ng trong cong tác hôa giãi & Co so.
- Dy manh irng diing cong ngh thông tin, di m&i da dng hóa các hmnh
thüc trong cong tác ph bin, giáo dic pháp lut.
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Vice to chuc cuçc thi barn sat cac quy dnh cua phap luat thucmg duqc van
dung trong cong tác hôa giâi va miic dIch cuOc thi, ni dung thi dam bâo tInh phi
thong, thit thirc, phü hqp v&i trInh dO hiu bit pháp 1ut cüa hôa giài viên 0 co sO
nói riêng; barn sat miic dIch CuOc thi.
H. TEN GQI, oOi ThONG NI THI
1. Ten gi Cuc thi: CuOc thi vit "TIm hiu pháp 1ut v hôa giâi 0 co sO".
2. D6i ttrçrng di1 thi: Các t hôa giâi trên dja bàn huyn Djnh Hóa.
III. NQI DUNG, HINH TH11C, THfl GIAN vA GIAI THUNG
1. Ni dung thi.
Các quy djnh cüa pháp lu.t thuOng duçc v.n dung trong hot dOng hôa giãi 0
Co sO thuOc các 11th vrc nhu: Dan sr (quyn than than, quyn sO hthi, nghia vi dan
sr, hçip ding dan sir, thra k, quyn si'r diving dat); hon nhân và gia dinh; bInh ding

giâi; phông chông bao lirc gia dInh; dt dai; xay dmg; bão v môi tnthng; phông,
chng ma tüy, t nn xa hi và nhctng tInh hung mâu thun gitra các ben do khác
nhau v quan nim sng, 1i s6ng, các tranh chap phát sinh tir cac linh vrc nói trên.
2. HInh thirc thi:
- Cuc thi t chirc thi duâi hInh thirc vit, gm 02 ph.n:
+ Phn thi Câu hói trc nghim, gm 50 câu hôi/ 50 dim: T hôa giâi tham
gia dr thi trâ len các câu hôi tr&c nghim b&ng cách 1ira ch9n dáp an dung cho m&
câu hôi và khoanh trôn vào dáp an dung.
+ Phn thi Câu hói tmnh hung, gm 5 tInh hung: T hôa giâi tham gia dir thi
1ra chçn 2/5 cau höi d trâ 1ii (co th vieXt tay hoqc dánh may trên k1i giá'y A4, cô'
chI? 14, phông chI' Times New Roman).
- Mi t hôa giâi tham gia mit bài dir thi.
3. Thôi gian to chirc cuc thi:
- Thôi gian t chi.rc cuc thi: Bt du ngày 20/6/202 1 dn ht ngày 20/7/202 1.
4. Co cu giãi thu'&ng:
Ban T chirc sê trao 01 giâi th.t, 02 giãi nhI, 03 giâi ba, 10 giâi khuyn
khIch. Giá trj giâi thithng và các vn d lien quan dizqc thirc hin theo quy djnh tai
Th lê Cuc thi.
iii. cAc HOAT BONG TO CHUC CUQC THI
1. Xây dmg, ban hành k hoch t chixc Cuc thi; thành l.p Ban T chirc
Cuc thi; ban hành th l Cuc thi và các van ban chi dao, hithng dn trin khai
Cuc thi.
2. Xây dinng, hoàn thin, t chüc thm djnh bO câu höi và ctáp an Cuc thi.
3. Thirc hin thông tin, truyn thông v CuOc thi sâu rng dn tht câ các hôa
giâi viên c các th hOa giâi dâ duqc b.0 và cong nhn theo quy djnh.
5. T chirc tip nhn cac bài dr thi, ch.m bà d1r thi và xét giâi thuâng.
D9n vj chá trl: Phông Tu pháp — Co quan truing tr%rc Hi dng phôi hçxp
phi biên, giáo diic pháp 1ut huyn.
Thin vjphi hp'p: Các dcxii vj, t chuc có lien quan.
IV. TO CHI5'C THVC HIN
1. Các co quan, don vl cp huyn
a) Phèng Tu pháp chü trI, ph6i hçxp vói các don vj có lien quan, thành viên
Hti ding phi hqp PBGDPL huyn, t chirc các hoat dng t?i K hoch nay; tham
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mi.ru thành l.p Ban T chüc, Ban Giám khâo cuc thi; T chirc các cuOc h9p Va
phân cong chun bj b câu hOi va dap an; th%rc hin hiióng dan, chi do ti chüc
Cuc thi; thông tin, truyn thông và thirc hin các hoat dng phçic vii tng kt Cuc
thi.
b) Phông Van hóa - Thông tin và Trung tam Van hóa - Th thao vâ Truyn
thông có hInh thüc thông tin, truyn thông v Cuc thi mt cách kjp thii, cp nht
và lan toà sau rng thông tin trên các chuyên trang thông tin din tr; h thng
truyn thanh, th%rc hin các tin, bài, phong sr... và thirc hin truyn hInh, truyên
thanh v L tng kt Cuc thi theo k hoach cüa Ban T chüc Cuc thi.
c) Uy ban Mt trn T quc huyn và các t chirc chInh trj - xã hii chi do,
huâng dan, vn dng thành viên, hOi viên cüa t chüc mInh là thàrih viên các t boa
giái tIch circ tham gia hi.r&ng üng CuOc thi.
2. UBND các xA, thj tr.n tuyên truyn sâu rng b&ng hInh thirc da dng vn
dng cac t hOa giái, cac hOa giâi vien tIch circ huâng üng, tham gia cuc thi.
3. Kinh phi thirc hin
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Phong Tu phap phoi hçrp vai Phong Tai chinh - Ke hoach chu d9ng dii toan,
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tham muu, de xuat cap co tham quyen bo tn kinh phi de trien khai thirc hiçn./. Noi nhimn:
- HDPHPBGDPL tinh;
- Si Ttr pháp tinh Thai Nguyen;
- IT HDND huyn;
- CT, các PCT UBND huyn;
- Thành viên BTC, BGK;
- Thành viên HDPHPBGDPL huyn;
- Các phông, ban, ngành, doàn the huyn;
- UBND các xã, thj trân;
- Ltru: VT, TP.
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