UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2162/KH-UBND

Lai Châu, ngày 27 tháng 9 năm 2019

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy
trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2020
Thực hiện Luật Phòng, chống ma tuý được Quốc hội thông qua ngày 09
tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống
ma tuý được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ
họp thứ 3 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008 và các văn bản liên quan.
Nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và
các tầng lớp Nhân dân trong toàn tỉnh về các chủ trương, quan điểm, chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng, chống ma tuý, Ủy
ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu
pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2020 với
những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước về công tác phòng, chống ma tuý góp phần nâng cao nhận thức, tạo
chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, Thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống
ma túy.
Huy động sức mạnh của các tầng lớp Nhân dân tham gia công tác phòng,
chống ma túy; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy,
hạn chế thấp nhất tác hại do ma túy gây ra, tạo môi trường xã hội lành mạnh,
góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tuyên truyền vận động đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh
tham gia Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật.
2. Yêu cầu
Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đẩy mạnh
công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức triển khai nghiêm túc bảo đảm
số lượng và chất lượng, hiệu quả, nâng cao nhận thức trách nhiệm đối với công
tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.
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Xác định cụ thể các nội dung liên quan đến công việc, thời hạn, tiến độ
hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ
chức cuộc thi, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm và hiệu quả.
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

1. Đối tượng dự thi
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng
vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
2. Nội dung thi
Luật Phòng, chống ma tuý được Quốc hội thông qua ngày 09 tháng 12
năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma tuý
được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ
3 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008 và các văn bản liên quan.
3. Hình thức thi: Thi viết.
III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

1. Thành lập Ban tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Ban tổ chức
Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp
luật về phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2020.
- Ban tổ chức Cuộc thi gồm:
Trưởng Ban tổ chức: Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch thường trực
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.
Phó Trưởng Ban tổ chức: Lãnh đạo Sở Tư pháp; Lãnh đạo Công an tỉnh.
Các thành viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Lao động, Thương
binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh,
Hội Luật gia tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh
đoàn Lai Châu.
- Tổ thư ký giúp việc Ban tổ chức Cuộc thi gồm: Trưởng phòng Phổ biến,
giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp, làm Tổ trưởng; Lãnh đạo Phòng Tổng hợp Nội chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, làm Tổ phó và các thành viên là
Trưởng, phó các phòng và chuyên viên thuộc Sở Tư pháp.
Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp
phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn
thể tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban tổ chức và Tổ thư ký giúp việc
Ban tổ chức Cuộc thi.
Thời gian thực hiện: Tháng 01 năm 2020.
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2. Công bố thể lệ Cuộc thi, xây dựng kế hoạch truyền thông về Cuộc thi
- Cơ quan thực hiện: Ban tổ chức Cuộc thi.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 02 năm 2020.
3. Thành lập Ban chấm thi, Tổ thư ký giúp việc Ban chấm thi
Cơ quan thực hiện: Ban tổ chức Cuộc thi.
Thời gian thực hiện: Tháng 02 năm 2020.
4. Xây dựng, phát hành, đăng tải thể lệ Cuộc thi, Bộ câu hỏi và chuẩn
bị các tài liệu phục vụ cuộc thi
Cơ quan thực hiện: Ban tổ chức Cuộc thi.
Thời gian thực hiện: Tháng 02 năm 2020.
5. Tiếp nhận bài dự thi
Cơ quan thực hiện: Ban tổ chức Cuộc thi (Sở Tư pháp).
Thời gian thực hiện: Từ ngày phát động đến trước 17giờ ngày 20/5/2020.
6. Tổ chức chấm thi
Cơ quan thực hiện: Ban chấm thi.
Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2020.
7. Tổng kết Cuộc thi và Trao giải thưởng
Cơ quan thực hiện: Ban tổ chức Cuộc thi.
Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
tỉnh, các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh,
UBND các huyện, thành phố tổ chức phổ biến rộng rãi tới các tầng lớp Nhân
dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ mục đích và ý nghĩa của Cuộc thi bằng các hình
thức phù hợp như: Tổ chức treo pa nô, áp phích; biên soạn, phát hành tài liệu;
xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, phóng sự chuyên sâu, tin, bài,
ảnh, các thông điệp ngắn, đối thoại, các hình thức phù hợp khác giới thiệu về
Cuộc thi; huy động đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và
người dân trong tỉnh tham gia Cuộc thi.
2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển
khai thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này. Là cơ quan tổ chức, tiếp nhận bài thi,
bố trí địa điểm chấm thi và các điều kiện cần thiết đảm bảo tổ chức Cuộc thi.
Báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi về UBND tỉnh.
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3. Trong thời gian tổ chức Cuộc thi; Báo Lai Châu, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải, tuyên truyền về Thể lệ,
câu hỏi, cơ cấu giải thưởng và các tài liệu khác liên quan đến Cuộc thi do Ban tổ
chức Cuộc thi cung cấp.
4. Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí Cuộc thi do Sở Tư pháp dự
toán; trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên phối
hợp với chính quyền các cấp và các cơ quan liên quan có trách nhiệm vận động
đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia Cuộc thi.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về
phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2020. Trong quá trình
thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương
phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải
quyết./.
Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh;
- Các doanh nghiệp NN trên địa bàn tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh,
Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ký bởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Ngày ký: 07-01-2020 15:19:19 +07:00

Tống Thanh Hải
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