BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
“BÁO CÁO VIÊN PHÁP
LUẬT GIỎI”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 102 /QĐ-BTC

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 7 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Thể lệ Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật giỏi”
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI “BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT GIỎI”

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;
Căn cứ Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 17/5/2019 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật giỏi”;
Căn cứ Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Lạng Sơn về thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức
cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật giỏi”;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 94/TTr-STP ngày
08/7/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Thể lệ Cuộc thi Báo cáo viên
pháp luật giỏi”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, tập thể và
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (B/c)
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C, PCVP UBND tỉnh, NC ,TH, TT THCB;
- Lưu: VT, NC(HTMĐ)

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
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THỂ LỆ
CUỘC THI “BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT GIỎI”
(Ban hành kèm theo Quyết định số
/QĐ-BTC ngày /7/2019
của Ban Tổ chức cuộc thi)
I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG CUỘC THI
2. Đối tượng dự thi: Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện (được
công nhận theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Thông tư số
10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về Báo cáo viên
pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật)
Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, Tiểu ban nội dung
không tham dự cuộc thi này.
3. Nội dung thi: 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.
II. NHẬN BÀI DỰ THI
1. Thời hạn
Thời hạn nhận bài dự thi kể từ khi phát động cuộc thi và 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.
2. Nơi nhận bài dự thi
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn số 413B, 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: 0253.717.827).
III. HÌNH THỨC TIẾN HÀNH, YÊU CẦU CỦA CUỘC THI
1. Hình thức Cuộc thi
a) Vòng thi sơ khảo:
Mỗi thí sinh soạn thảo 01 đề cương tuyên truyền pháp luật trên giấy A4 và
thiết lập tóm tắt đề cương (có slide gửi kèm theo bài dự thi). Ban Giám khảo
chấm bài dự thi vòng sơ khảo, chọn 20 bài dự thi đạt điểm cao nhất tham gia
vòng thi chung khảo.
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b) Vòng thi chung khảo:
Gồm 20 thí sinh có bài dự thi đạt điểm cao nhất tại vòng sơ khảo, tham gia
thi thuyết trình trên sân khấu, trên cơ sở chủ đề, đề cương bài dự thi, kết hợp trình
chiếu PowerPoint và trả lời xử lý tình huống pháp luật, do Ban Giám khảo đặt ra.
2. Yêu cầu đối với bài dự thi vòng sơ khảo
- Mỗi thí sinh tham gia 01 bài dự thi, đúng chủ đề thuộc một trong các
lĩnh vực pháp luật: 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.
- Nội dung bài dự thi phải trình bày đúng đường lối, chính sách của Đảng,
pháp luật của nhà nước; bám sát yêu cầu thực tiễn của công tác tuyên truyền,
phổ biến pháp luật; tư liệu, tài liệu minh họa phải trung thực, không gây ảnh
hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
- Bài dự thi phải được đánh máy bằng tiếng Việt, theo Tiêu chuẩn Việt
Nam TCVN 6909:2001, đánh số trang theo thứ tự và đóng thành quyển, số trang
của bài dự thi từ 20 trang đến 30 trang. Ngoài bìa ghi rõ “Bài dự thi Báo cáo
viên pháp luật giỏi” và các thông tin liên quan đến người dự thi như: họ tên,
tuổi, giới tính, dân tộc, địa chỉ của người dự thi đang công tác.
3. Bài dự thi không hợp lệ
- Bài của người không được dự thi;
- Bài dự thi có nội dung sao chép của người khác dưới mọi hình thức;
- Bài dự thi không đúng với hình thức, thời hạn quy định.
- Bài dự thi không đáp ứng được các yêu cầu quy định tại khoản 2 Mục III
nêu trên.
IV. CHẤM BÀI DỰ THI
Ban Giám khảo tổ chức chấm bài dự thi theo 02 vòng thi sơ khảo và
chung khảo như sau:
1. Vòng sơ khảo
Ban Giám khảo tiến hành chấm điểm đối với tất cả bài dự thi hợp lệ, điểm
tối đa của vòng sơ khảo là 60 điểm, cụ thể:
- Soạn thảo đề cương điểm tối đa là 40 điểm: Trình bày được sự cần thiết
của chủ đề pháp luật cần tuyên truyền, phổ biến; phân tích, giải thích đúng, đầy
đủ các quy định của pháp luật, có tư liệu phân tích, giải thích cho tình huống
pháp luật.
- Thiết lập tóm tắt đề cương, có slide gửi kèm theo bài dự thi, điểm tối đa
là 20 điểm: Nêu đủ các Mục, tiểu mục của đề cương, trình bày đẹp, có hình ảnh
minh họa.
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2. Vòng chung khảo
Thí sinh thực hiện 02 phần thi lý thuyết và thi xử lý tình huống theo thứ tự
bốc thăm. Ban Giám khảo chấm điểm trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín cho
từng phần thi đối với thí sinh, điểm tối đa của vòng chung khảo là 100 điểm, cụ
thể:
a) Phần thi lý thuyết:
- Thí sinh thuyết trình bài thi trên sân khấu, trên cơ sở đề cương bài dự
thi, kết hợp trình chiếu PowerPoint đề cương bài dự thi.
- Thời gian tối đa 30 phút.
- Điểm tối đa phần thi này là 70 điểm;
b) Phần thi xử lý tình huống:
- Thí sinh trả lời 01 tình huống pháp luật do Ban Giám khảo đặt ra, trong
phạm vi chủ đề dự thi của thí sinh.
- Thời gian tối đa 05 phút.
- Điểm tối đa phần thi này là 20 điểm.
c) Điểm kỹ năng, năng khiếu trình bày: Tối đa 10 điểm.
d) Trường hợp thí sinh thực hiện phần thi vượt quá thời gian quy định thì
bị trừ điểm theo nguyên tắc: Quá 1 phút thì trừ 1 điểm.
V. CƠ CẤU GIẢI VÀ GIẢI THƯỞNG
- 01 giải nhất, trị giá:

3.000.000,đ

- 03 giải nhì, mỗi trị giá:

2.000.000,đ

- 06 giải ba, mỗi giải trị giá:

1.000.000,đ

- 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá:

500.000,đ

Kèm theo giải thưởng có Giấy chứng nhận đạt giải của Ban Tổ chức
cuộc thi./.
TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Long Hải
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