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Minh Long, ngày 12 tháng 11 năm 2014

KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn huyện Minh Long
Thực hiện Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của Chủ tịch
UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi, Ban Tổ chức
cuộc thi ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (sau đây gọi tắt là cuộc thi) trên địa bàn tỉnh
Quảng Ngãi. Nay, UBND huyện Minh Long ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi như
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Thực hiện có hiệu quả các văn bản của trung ương và của tỉnh về tổ
chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
(gọi tắt là Hiến pháp);
b) Thông qua cuộc thi, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp
đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân
dân, người lao động và người Việt Nam ở nước ngoài, nhằm nâng cao hiểu biết, ý
thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp; góp phần bảo đảm an ninh trật tự,
an toàn xã hội, phát triển đất nước vững mạnh, tăng cường khả năng tự vệ, bảo
đảm toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia;
c) Cuộc thi thiết thực hưởng ứng chủ đề Ngày Pháp luật nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014.
2. Yêu cầu
a) Việc tổ chức cuộc thi phải quán triệt theo tinh thần các văn bản của
Đảng và Nhà nước về việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp;
b) Thu hút được đông đảo đối tượng tham gia dự thi;
c) 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. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Tổ chức lphát động cuộc thi trong toàn huyện
a) Cơ quan thực hiện: UBND huyện căn cứ hướng dẫn cụ thể của Ban Tổ
chức cuộc thi của tỉnh để thực hiện đúng nội dung, tiến độ yêu cầu (công bố thể

lệ, bộ câu hỏi...)
b) Cơ quan tham mưu: Phòng Tư pháp huyện.
c) Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Văn hóa
- Thông tin huyện huyện.
d) Thời gian thực hiện: Tổ chức triển khai và phát động vào ngày tổ chức
hội thảo Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014
(12/11/2014).
2. Tổ chức và tổng kết cuộc thi
a) Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp
c) Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Văn hóa
- Thông tin huyện.
d) Thời gian thực hiện: Nộp bài dự thi trước ngày 20/8/2015.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tư pháp có trách nhiệm tham mưu giúp UBND huyện tổ chức
phối hợp với Đài phát thanh phát lại truyền hình và Phòng Văn hóa – Thông tin
huyện phát động cuộc thi trên địa bàn huyện đúng nội dung kế hoạch và tiến độ
thực hiện; truyền thông bằng nhiều hình thức phù hợp về cuộc thi; tổng kết và
phát huy các kết quả đạt được của cuộc thi để phục vụ công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; theo dõi,
báo cáo tình hình triển khai thực hiện cho UBND huyện.
2. Đài Phát thanh phát lại tryền hình huyện, Phòng Văn hóa - Thông tin
huyện chủ động, tích cực phổ biến, giới thiệu về Hiến pháp và truyền thông sâu
rộng về mục đích, ý nghĩa và các nội dung liên quan đến cuộc thi bằng nhiều hình
thức phong phú như: Treo pa nô, áp phích; xây dựng các chuyên trang, chuyên
mục, phóng sự chuyên sâu, tin, bài, ảnh, các thông điệp ngắn, đối thoại, các hình
thức phù hợp khác giới thiệu về Hiến pháp năm 2013 và cuộc thi “Tìm hiểu Hiến
pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;
3. Các phòng, ban, ngành, các hội, đoàn thể huyện tổ chức phổ biến, giới
thiệu về tinh thần, nội dung của Hiến pháp; mục đích, ý nghĩa và các nội dung
liên quan tới việc tổ chức cuộc thi; vận động cán bộ công chức, viên chức thuộc
quyền quản lý hưởng ứng, tham gia cuộc thi do Ban Tổ chức cuộc thi phát động,
hướng dẫn.
4. Ủy ban nhân dân các xã vận động cán bộ và nhân dân trên địa bàn tích
cực tham gia hưởng ứng cuộc thi; theo dõi, tổng hợp, gửi bài dự thi của cơ quan,
đơn vị, địa phương và báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Phòng Tư pháp).
5. Phòng Nội vụ, bổ sung quy định về kết quả số lượng chất lượng bài dự
thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” vào tiêu chí
xét thi đua năm 2015 cho từng cá nhân, đơn vị trên địa bàn huyện
Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng
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hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó
khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) để
xem xét, hướng dẫn kịp thời ./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các phó CT UBND huyện;
- Các phòng, ban thuộc UBND huyện;
- Các hội, đoàn thể huyện;
- Các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn huyện;
- UBND các xã;
- Lưu: VT.

(Đã Ký)

Nguyễn Văn Thuần
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