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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn 

tỉnh năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch tổ 

chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” trên địa 

bàn tỉnh với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy 

nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh 

viên và người dân trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp 

hành pháp luật về phòng, chống ma túy, góp phần giảm thiểu các hành vi vi 

phạm pháp luật.  

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới nội dung, đa dạng 

các hình thức trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.  

- Cuộc thi nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh năm 2022. 

2. Yêu cầu 

Cuộc thi được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, hiệu 

quả, huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực 

lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và mọi tầng lớp Nhân dân 

trên địa bàn tỉnh. 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, HÌNH THỨC, NỘI DUNG CUỘC THI 

1. Đối tượng dự thi 

Là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, học tập 

và làm việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ 

giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức 

Cuộc thi. 

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

3. Hình thức thi 
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Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên môi trường mạng 

internet (Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu, địa chỉ: https:pbgdpl.baria-vungtau.gov.vn).  

Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính 

hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet tại website cuộc thi theo bộ đề 

thi được thiết kế sẵn. Mỗi người dự thi sẽ có 01 mã Đề thi (gồm các câu hỏi trắc 

nghiệm trong số ngân hàng câu hỏi).  

 Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác 

các thông tin theo hướng dẫn tại website Cuộc thi. Cách thức dự thi sẽ được quy 

định và hướng dẫn chi tiết trong Thể lệ của Cuộc thi. 

4. Nội dung thi 

Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu một số nội dung cơ 

bản quy định của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành; quy định về xử lý vi phạm hành chính, hình sự đối với hành vi vi 

phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống ma túy. 

III. THỜI GIAN, GIẢI THƯỞNG CUỘC THI 

1. Thời gian tổ chức Cuộc thi 

- Từ tháng 8 đến hết tháng 9 năm 2022:  

+ Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký; Ban ra đề thi; xây dựng bộ câu hỏi 

- đáp án và nhập dữ liệu câu hỏi, đáp án lên phần mềm tổ chức Cuộc thi; 

+ Truyền thông, quảng bá, giới thiệu, tuyên truyền về Cuộc thi. 

- Từ 01/10/2022 đến 30/10/2022: Tổ chức Cuộc thi (Nếu có sự thay đổi về 

thời gian tổ chức Cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ thông báo bằng văn bản). 

- Tháng 11/2022: Tổng kết và trao giải Cuộc thi. 

2. Giải thưởng cuộc thi 

- Giải cá nhân (gồm 01  giải nhất, 03 giải nhì, 05 giải ba và 20 giải khuyến 

khích). 

- Giải tập thể (gồm 01  giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 05 giải khuyến 

khích). 

Giá trị giải thưởng và các vấn đề liên quan được thực hiện theo quy định 

tại Thể lệ Cuộc thi. 

IV. KINH PHÍ CUỘC THI 

Kinh phí tổ chức Cuộc thi được lấy từ nguồn kinh phí tổ chức triển khai 

thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 của Sở Tư pháp đã được Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 10 

tháng 12 năm 2021 về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 và các 

nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). Các đơn vị, địa phương bố trí kinh phí 

tổ chức triển khai Cuộc thi tại đơn vị, địa phương theo phân cấp ngân sách. 
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V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Sở Tư pháp 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi. 

- Tham mưu Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ; thành lập Tổ Thư ký 

giúp việc Cuộc thi; thành lập Ban/Tổ ra đề thi; xây dựng Bộ câu hỏi và đáp án 

Cuộc thi. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật dữ liệu câu 

hỏi, đáp án lên website tổ chức Cuộc thi, đảm bảo vận hành ổn định website 

trong quá trình diễn ra Cuộc thi. 

- Tham mưu Ban Tổ chức Cuộc thi phát động Cuộc thi; tham mưu Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn 

vị thành viên và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện 

tuyên truyền, vận động các đối tượng tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc thi. 

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Bà Rịa - Vũng 

Tàu tổ chức truyền thông về Cuộc thi. 

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy 

ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai Cuộc thi. 

- Tổ chức tổng kết, đánh giá, trao giải thưởng Cuộc thi; báo cáo kết quả tổ 

chức Cuộc thi về Ủy ban nhân dân tỉnh và các nhiệm vụ khác có liên quan. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Cử người tham gia Ban Tổ chức, Tổ Thư ký theo đề nghị của Sở Tư 

pháp. Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị 

tham gia Cuộc thi. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan 

báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền về Cuộc thi; bố trí thời lượng 

phù hợp tuyên truyền về Cuộc thi các nội dung: Kế hoạch Cuộc thi, Thể lệ Cuộc 

thi, các văn bản hướng dẫn triển khai Cuộc thi; cách thức tham gia cuộc thi, 

quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích tham gia Cuộc thi… 

- Chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh hỗ trợ, 

hướng dẫn Sở Tư pháp xây dựng website Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử 

phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Cổng thông tin điện tử của 

tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp. 

3. Công an tỉnh 

- Cử người tham gia Ban Tổ chức, Tổ Thư ký theo đề nghị của Sở Tư 

pháp. Chỉ đạo tổ chức hưởng ứng, tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, 

người lao động tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý tham gia Cuộc thi. 

- Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng Bộ câu hỏi và đáp án Cuộc thi. 

4. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
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- Cử người tham gia Ban Tổ chức, Tổ Thư ký theo đề nghị của Sở Tư 

pháp. Chỉ đạo tổ chức hưởng ứng, tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, 

người lao động tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý tham gia Cuộc thi. 

- Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng Bộ câu hỏi và đáp án Cuộc thi. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại 

cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tham gia Cuộc thi. 

- Chỉ đạo các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn 

tỉnh phát động, hướng dẫn học sinh từ 15 tuổi tham gia Cuộc thi. Tổng hợp báo 

cáo đánh giá riêng việc triển khai Cuộc thi đối với học sinh từ 15 tuổi trên địa 

bàn tỉnh tham gia. 

6. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh 

Phát động Cuộc thi tại cơ quan, đơn vị mình. Tuyên truyền, vận động cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý tham gia Cuộc thi. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức 

chính trị - xã hội, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh 

Triển khai thông tin, tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, hội viên, đoàn viên và Nhân dân được biết, tích cực  tham 

gia Cuộc thi.  

8. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(Tỉnh đoàn) 

- Triển khai thông tin, tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, hội viên, đoàn viên và Nhân dân được biết tham gia Cuộc 

thi. 

- Tổ chức chỉ đạo, phát động sâu rộng Cuộc thi đến các tổ chức đoàn 

tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh tích cực 

hưởng ứng tham gia Cuộc thi.  

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu 

Thực hiện truyền thông về Cuộc thi, tăng cường thời lượng phát sóng, đưa 

tin, tuyên truyền về Cuộc thi. 

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

 Căn cứ nội dung nêu tại Kế hoạch này, tổ chức triển khai, phát động 

Cuộc thi đến các xã, phường, thị trấn tại địa phương; tăng cường thông tin, 

truyền thông về Cuộc thi; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động và Nhân dân tại cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý tích 

cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả theo 

đúng Kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyền “Tìm hiểu pháp luật về 

phòng, chống ma túy” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đề nghị các cơ quan, 
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đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện; Ủy ban nhân dân tỉnh đề 

nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, 

Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh phối hợp triển khai có hiệu quả Kế hoạch; 

yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai kế hoạch này; báo cáo tiến độ, kết 

quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua cơ quan Thường trực là Sở Tư 

pháp) để tổng hợp.  

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị 

các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận:       
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL, Cục CTPN) (b/c);     
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ tỉnh và các thành viên; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Công báo-Tin học; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo BR-VT; 

- Lưu: VT, PCNC, STP (02).                                                      

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Khánh 
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