
 
         V/v Triển khai cuộc thi  
      Báo cáo viên pháp luật giỏi 
                                                             
 

Kính gửi:  
    - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

           - Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh; 
                                - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 91 /KH-UBND ngày 17/5//2019 của UBND tỉnh 
tổ chức cuộc thi “ Báo cáo viên pháp luật giỏi”.  Ngày 25/7/2019, Ban Tổ chức 
Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật giỏi” cấp tỉnh đã ban hành Quyết định số 
102/QĐ-BTC Ban hành Thể lệ Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật giỏi”. Đến nay 
UBND các huyện, thành phố đã ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi ở cấp 
huyện và Quyết định thành lập ban Tổ chức cuộc thi.  

Để tổ chức cuộc thi đảm bảo đúng kế hoạch, chất lượng, hiệu quả. Ban Tổ 
chức cuộc thi “ Báo cáo viên pháp luật giỏi”  cấp tỉnh đề nghị:   

1. Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ 
chức đoàn thể tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh chỉ đạo, giao 
nhiệm vụ và bố trí thời gian hợp lý cho Báo cáo viên pháp luật là CBCCVC 
thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý tham gia cuộc thi; việc tham gia cuộc thi là 
thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, nâng cao năng lực trình độ và kỹ năng phổ biến, 
tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, đồng thời là một 
trong các tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Báo cáo viên 
pháp luật trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.   

2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp với Uỷ ban MTTQVN 
cùng cấp, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể giao nhiệm 
vụ cho CBCCVC là Báo cáo viên pháp luật của cơ quan, đơn vị tham gia cuộc 
thi, đảm bảo các Báo cáo viên pháp luật có bài dự thi gửi cho Ban Tổ chức cuộc 
thi và tổ chức chấm thi, trao giải thưởng theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra, 
đồng thời gửi bài dự thi đạt giải về Sở Tư pháp, để tham gia cuộc thi ở cấp tỉnh.  

3. Về nội dung dự thi 

 Tại Thể lệ, Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đã nêu “Thí sinh lựa chọn một 
hoặc một số chế định pháp luật thuộc các lĩnh vực: Hình sự; Tố tụng hình sự; Dân 
sự; Tố tụng dân sự; Hành chính; Tố tụng hành chính; Hôn nhân và gia đình; Khiếu 
nại; Tố cáo; Đất đai; Tài nguyên, Môi trường; Lao động và việc làm hoặc các lĩnh 
vực pháp luật khác”. Do vậy, đối với các Bộ luật, Luật có nội dung dài, nhiều chế 
định, thí sinh có thể chọn một hoặc một số chế định cụ thể, làm bài dự thi. Thí sinh 
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dự thi có thể tham khảo các đề cương, tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã 
được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: 
sotp.langson.gov.vn tại mục Đề cương, tài liệu tuyên truyền hoặc trên Trang Thông 
tin về phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp, địa chỉ: 
http://pbgdpl.moj.gov.vn, tại mục Tủ sách pháp luật. 

 4. Nhận bài dự thi 

Thời hạn nhận bài dự thi kết thúc lúc 17 giờ 00 ngày 30/9/2019; Trường 
hợp gửi bài dự thi theo đường Bưu chính thì tính thời hạn theo dấu Bưu điện nơi 
gửi.  

Nơi nhận bài dự thi: Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn số 623, đường Bà Triệu, 
phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn (Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật và 
Theo dõi thi hành pháp luật, số điện thoại liên hệ: 02053.717.827). 

 Trong quá trình triển khai, nếu cần trao đổi, đề nghị thí sinh dự thi liên hệ 
với Ông Dương Công Luyện, Tổ trưởng Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc 
thi, số điện thoại: 0913312076, để được hướng dẫn, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:  

- Như kính gửi; 
- Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi (B/c);   
- Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp ( B/c); 
- Thành viên BTC cuộc thi; 

- Lưu: VT, PBGDPL. 
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