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          Kính gửi:   

 - Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn thị xã; 

     - UBND các xã, phường. 

Ngày 30/6/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng 

Bình ban hành Kế hoạch số 80/KH-HĐ tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực 

tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020”. Nội dung thi tập trung tìm hiểu quy 

định của Hiến pháp và các quy định của pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, nhất là 

các quy định liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, công 

dân, của Doanh nghiệp; các quy định về tổ chức và hoạt động của chính quyền các 

cấp; kỹ năng xử lý tình huống và áp dụng pháp luật. 

Với mục đích đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và học sinh, học viên, sinh viên và Nhân dân trên 

địa bàn tỉnh Quảng Bình; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp 

luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, học 

viên, sinh viên và Nhân dân trên toàn tỉnh; góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý 

thức tôn trọng pháp luật và thói quen sống, làm việc theo pháp luật; đồng thời, đây 

là một trong những hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi 

trên phạm vi toàn tỉnh, dưới hình thức trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên 

thiết bị điện tử có kết nối mạng Internet bằng việc đăng nhập vào địa chỉ 

http://timhieuphapluat.quangbinh.gov.vn.  

Thời gian thi: Đợt thi thứ nhất từ ngày 15/8/2020 đến ngày 14/9/2020; đợt thi 

thứ hai từ ngày 15/9/2020 đến ngày 14/10/2020. 

Để phát động hưởng ứng tham gia Cuộc thi, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp 

luật thị xã đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; Chủ tịch UBND các 

xã, phường thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi nhằm thu hút 

được đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Đồng thời phát động, đôn đốc và 

tạo điều kiện cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình và 

Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi; kịp thời biểu dương 

http://timhieuphapluat.quangbinh.gov.vn/


 

các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi thông qua các hoạt động 

tại đơn vị, địa phương nhằm động viên, khích lệ người dự thi, từ đó nâng cao chất 

lượng của Cuộc thi. 

2. Văn phòng HĐND và UBND thị xã liên kết website của Cuộc thi đến Trang 

thông tin điện tử của thị xã nhằm phát động rộng rãi đến các đối tượng tham gia 

Cuộc thi. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin chỉ đạo việc tuyên truyền, phát động rộng rãi về 

Cuộc thi trên các hệ thống truyền thanh cơ sở và các hình thức phù hợp khác ở địa 

phương. 

4. Phòng Tư pháp thị xã (Cơ quan thường trực Hội đồng) tổng hợp báo cáo 

tình hình triển khai và kết quả tham gia Cuộc thi trên địa bàn thị xã để báo cáo Sở 

Tư pháp theo đúng thời gian quy định. 

Nhận được Công văn này, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương 

chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Hội đồng PHPBGDPL thị xã; 

- Lãnh đạo Phòng Tư pháp;                

- Lưu: VT, TP. 
 

  TM. HỘI ĐỒNG 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Nguyễn Văn Tình 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2017 

( Ban hành kèm theo Công văn số            /HĐPH ngày      tháng 5 năm 2017) 

 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

- Số lượng văn bản chỉ đạo điều hành; nêu cụ thể các văn bản 

2. Kết quả triển khai nhiệm vụ 

* Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Số hội nghị, lượt người tham gia (trong đó tách riêng số liệu PBGDPL cho 

đối tượng đặc thù). 

- Số buổi sinh hoạt ngày Pháp luật, lượt người tham gia 

- Các văn bản đã được tuyên truyền; các hình thức tuyên truyền. 

- Số tài liệu đã phát hành; chất lượng sách, tài liệu của tủ sách 

- Kết quả PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

- Kết quả thực hiện các Chương trình phối hợp PBGDPL giữa các cơ quan, 

đơn vị. 

- Kinh phí thực hiện. 

* Ngoài các nội dung trên, đề nghị báo cáo thêm một số nội dung sau: 



 

+ Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác 

PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước; 

+ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước 

của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và 

nhân dân địa bàn; 

+ Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho 

thanh thiếu niên trên địa bàn. 

+ Công tác PBGDPL cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tại một 

số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật. 

+ Tăng cường công tác phổ biến, GDPL về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị 

trấn; 

+ Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo. 

+ Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; 

+ Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp 

luật trong cộng đồng dân cư. 

(Nội dung báo cáo: Ban hành văn bản triển khai thực hiện; Kết quả cụ thể; 

Kinh phí thực hiện) 

* Các nhiệm vụ công tác khác 

a) Việc xây dựng, quản lý, khai thác các mô hình tủ sách pháp luật; hỗ trợ 

kinh phí; đề xuất cải tiến, mô hình tủ sách pháp luật mới phù hợp, hiệu quả. 

b) Việc xây dựng, quản lý về tổ chức và hoạt động các mô hình câu lạc bộ 

pháp luật; hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động của câu lạc bộ. 

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC; KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (của từng nội 

dung cụ thể) 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI 

NĂM 2017 

Lưu ý: Đối với các văn bản, kế hoạch, chương trình chỉ đạo triển khai thực 

hiện, đề nghị đưa vào danh mục kèm theo Báo cáo để có cơ sở đối chiếu, kiểm tra. 

Đối với số liệu tổ chức hội nghị, cuộc họp, lớp tập huấn PBGDPL đề nghị tách số 

liệu chủ trì thực hiện và số liệu phối hợp thực hiện, không gộp chung với nhau. 
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