
            BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật  

hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở” 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-BVHTTDL ngày       tháng 3 năm 2022 

 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

                  

 Thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Ngành Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 (kèm theo Quyết định số 3114/QĐ-BVHTTDL 

ngày 07/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Kế hoạch 

triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch “Xây 

dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ” (kèm theo Quyết định 

số 299/QĐ-BVHTTDL ngày 17/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi 

“Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn 

hóa ở cơ sở” (Sau đây gọi là Cuộc thi) như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Tuyên truyền, vận động sự tham gia của mọi cá nhân, tổ chức trên toàn quốc 

tham gia vào công tác PBGDPL; đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, góp phần đổi 

mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, nâng cao hiểu biết, ý thức 

chấp hành pháp luật của nhân dân thông qua các hoạt động văn hóa ở cơ sở.  

b) Tìm kiếm, tôn vinh, nhân rộng những sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu 

quả đang được triển khai trong thực tiễn hoặc có thể áp dụng hiệu quả vào thực tiễn; 

khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi.  

2. Yêu cầu 

a) Cuộc thi cần đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thu hút đông đảo các cá nhân, 

tổ chức trên toàn quốc tham gia; đảm bảo chủ động, linh hoạt, thích ứng, kiểm 

soát an toàn dịch COVID-19.  

b) Các sáng kiến, mô hình PBGDPL phải có tính khả thi, thiết thực, phù hợp 

với từng đối tượng, địa bàn. 

II. NỘI DUNG  

1. Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi 

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế. 

b) Đơn vị phối hợp: Cục Văn hóa cơ sở, Trung tâm Công nghệ thông tin. 

c) Tiến độ thực hiện: Tháng 3/2022. 
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2. Xây dựng, ban hành Thể lệ Cuộc thi 

a) Đơn vị chủ trì: Ban Tổ chức Cuộc thi. 

b) Đơn vị phối hợp: Cục Văn hóa cơ sở, Trung tâm Công nghệ thông tin, 

Báo Văn hóa. 

c) Tiến độ thực hiện: Tháng 3-4/2022. 

3. Phát động, tổ chức Cuộc thi và nhận bài dự thi 

a) Đơn vị chủ trì: Ban Tổ chức Cuộc thi, Vụ Pháp chế. 

b) Đơn vị phối hợp: Cục Văn hóa cơ sở, Trung tâm Công nghệ thông tin, 

Báo Văn hóa. 

c) Tiến độ thực hiện: 

- Phát động Cuộc thi: Tháng 4/2022. 

- Tổ chức Cuộc thi: Từ tháng 5/2022 – tháng 9/2022. 

- Nhận bài thi: Chậm nhất là ngày 30/9/2022. 

4. Thông tin, truyền thông về Cuộc thi; đăng tải các bài dự thi trên các 

cơ quan báo chí thuộc Bộ 

a) Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Văn 

hóa và các cơ quan báo chí thuộc Bộ. 

b) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

c) Tiến độ thực hiện: Từ tháng 4/2022 - tháng 12/2022 

5. Xây dựng tài liệu phục vụ chấm thi, tổ chức chấm thi 

a) Đơn vị chủ trì: Ban Tổ chức Cuộc thi, Vụ Pháp chế. 

b) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

c) Tiến độ thực hiện: Tháng 9-10/2022 

6. Tổng kết, trao thưởng Cuộc thi  

a) Đơn vị chủ trì: Ban Tổ chức Cuộc thi, Vụ Pháp chế. 

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Thi đua, Khen thưởng, Cục Văn hóa cơ sở, Văn 

phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Văn hóa. 

c) Tiến độ thực hiện: Tháng 11/2022  

(Dự kiến trao thưởng Cuộc thi nhân ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2022) 

7. Xây dựng tài liệu hướng dẫn, giới thiệu các sáng kiến, mô hình 

PBGDPL hiệu quả sau Cuộc thi 

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế. 

b) Đơn vị phối hợp: Cục Văn hóa cơ sở, Trung tâm Công nghệ thông tin, 

Báo Văn hóa. 
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c) Tiến độ thực hiện: Tháng 12/2022 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm thực hiện 

a) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực 

hiện các nhiệm vụ quy định tại Kế hoạch này; hướng dẫn tổ chức, tổng kết Cuộc 

thi; nghiên cứu, hướng dẫn triển khai, nhân rộng các sáng kiến, giải pháp, mô hình 

PBGDPL có hiệu quả sau Cuộc thi. 

b) Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Vụ Pháp chế tham gia vào thành phần 

Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi, xây dựng tài liệu, tổ chức chấm thi.  

c) Vụ Kế hoạch, Tài chính tham mưu Lãnh đạo Bộ bố trí kinh phí để triển 

khai các nhiệm vụ theo phân công tại Kế hoạch này. 

d) Vụ Thi đua, Khen thưởng phối hợp với Vụ Pháp chế trình Bộ trưởng 

khen thưởng, chuẩn bị bằng khen cho các cá nhân, tổ chức đạt giải. 

đ) Văn phòng Bộ phối hợp thực hiện thông tin, truyền thông về Cuộc thi 

trên các phương tiện thông tin đại chúng; bảo đảm nguồn kinh phí tổ chức Cuộc 

thi; phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện các hoạt động thanh quyết toán bảo đảm 

tổ chức Cuộc thi theo quy định pháp luật. 

e) Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Văn hóa thực hiện đăng tải Thể lệ 

Cuộc thi; tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi về Cuộc thi trên Cổng/Trang 

thông tin điện tử và trên các ấn phẩm báo chí; cập nhật đầy đủ, liên tục thông tin 

về Cuộc thi đến toàn thể nhân dân. 

g) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương có trách nhiệm phối hợp phổ biến, thông tin rộng rãi về Cuộc thi bằng các 

cách thức phù hợp, hiệu quả; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, phòng Văn 

hóa - Thông tin cấp huyện tổ chức thông tin, giới thiệu về Cuộc thi và động viên, 

khuyến khích, huy động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia Cuộc thi.   

2. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí tổ chức cuộc thi được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và từ 

nguồn xã hội hóa (nếu có) đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Nội dung và 

định mức chi thực hiện theo quy định tài chính hiện hành./. 
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