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KE HOICH
T6 chfrc cuc thi "Hôa giãi viên giöi"
trên dja bàn qun Hoàng Mai nám 2019
Thrc hin K hotch s 67/KH-UBNID ngày 15 tháng 3 näm 2019 cüa UBND
thành ph Ha Ni v vic t chirc cuc thi "Hôa giãi viên giôi" trên dja bàn
thành ph Ha Ni nàm 2019, UBND qun Hoàng Mai ban hành K hoach t chrc
cuc thi "Hôa giãi viên giói" trên dja bàn Qun nhu sau:
I. MIJC InCH, YEU CAU
1. Mite dich
- Nâng cao nhn thüc v vi, trI, vai trô và nghia cüa cong tác hôa giài ó co
s&; tuyên truyn, ph bin dn dông dào can b, cong ch(rc, viên chüc và nhãn dan
v pháp lu.t hôa giài i co s&, các quy djnh cüa pháp 1ut lien quan trirc tip dn
quyn và nghTa vi, diii sng hang ngày cüa ngtthi dan, Quy tc üng xi noi cong
cong trên dja bàn Qun.
- Nâng cao trách nhim cüa cp üy, chInh quyên, Mt trn TO quôc Vit Nam
và các t chirc thành viên cüa Mt tr.n trong cong tác hôa giài a co sa.
- Tao din dan giao hxu, trao di kinh nghim, nâng cao kiên thirc pháp lut,
nghip vi hôa giâi a co sâ cho hôa giài viên; biu duong và ton vinh nhftng din
hInh xut sc trong cong tác boa giài a co sO trên dja bàn Qun, gop phân nàng cao
cht 1ung, hiu qua cOng tác bOa giài r cor sâ.
- Thit th%rc huang 1mg Ngày pháp lut nuac Cong bOa xà hi chü nghTa
Vit Nam nàm 2019.
2. Yen can
- Bâo dam thit thirc, hiu qua, không phô trixong, hInh thrc. Ni dung, hinh
thirc sinh dng, hp dn, phát huy tinh chü dng, sang tao cüa ng'uai dci thi, tao
không khI hào hCrng, sOi ni, thu hut sr quan tam, nhit tInh üng h cüa dOng dão
can b, cong chüc, viên chüc, hOa giài viên a co s& và nhân dan trên dja bàn Quan.
- Gn cuc thi vai cOng tác ph bin, giáo diic pháp hit, nht là Quy tc ung
xü non Cong cong cüa Thành ph và các dao lut mâi (B 14t Dan sr, B lut
HInh sir, Lut Dt dai, Lut Hon nhân và gia dInh, Lut phOng, chng bao lirc gia
dInh, Lut Xây dimg, Lut Xü l vi phm hành chInh,...) ban hành CO lien quan
trçic tip dn diii sang hang ngày cüa ngtthi dan.
II. DO! TU'QNG, NQI DUNG vA H!NH THtC
1. Di tuqng
Là các hOa giài viên dixçic bu và Cong nhn theo Lut HOa giãi a co sa cüa 14
phi.r?mg trên dja bàn Qutn. Mi di gm lIt 3 dn 5 thành viên chInh (co th man
tham gia phii hça a các phn thi nhtrng ting s không vuçit qua 15 nguai gm Ca
thành viên chInh).
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2. Ni dung thi
Kin thüc v pháp 1ut hôa giài a co sâ; k5 näng hôa giài & Co s&; kin thüc
pháp 1ut trong lTnh virc: dan sr, hInh sr, dat dai, hon nhân gia dInh, phông chng
bao lirc gia dInh, bInh ding gi&i, x& 1 vi phm hành chInh, xây dimg, irng xi1 ncli
cong cong,...
3. HInh thtrc thi
Cuc thi di.rçc t ch'(rc duâi hInh thüc san khâu hóa bao gm các ph.n thi: L
thuyt; tInh hung; näng khi&t.
+ Phân thi 1 thuyt: trà lôi các câu hOi träc nghim ma Ban T chüc dua ra.
+ Phn thi xr 1' tInh hung (khong qua 05 phiiit): Xü 1 các tInh hung ma
Ban To chcrc dua ra.
+ Phãn thi näng khiu (không qua 10 phüt): hat, chèo, ho, ye, ngâm thci, kjch
nói,... (khuyn khIch các tit mic tir biên, tr din) tuyên truyn ph bin v pháp
1ut bOa giài & co s& và các van bàn pháp 1u.t có lien quan; k näng hOa giãi,...
4. Cách thfrc thi
T chirc cuc thi t.i Qun d 1ira chçn và thành lap Di du thi cüa Qun
Hoàng Mai tham d1r cuc thi so khào và chung khào cap Thành ph&
Mi phtx&ng thành l.p 01 Di d dir thi vOng thi cp Qun.
5. Tham gia cuc thi Thành ph: gm 2 vOng so' khão và chung khão
- Kt thüc Cuc thi c.p Qu.n, Ban ti chüc sê liia chçn và thành 1p di tuyn
qu.n Hoàng Mai tp 1uyn và tham gia vOng thi so kháo c1im 2 cap Thành ph
gôm các qi4n, huyn: Hoàng Mai, Long Biên, Dông Da, Thanh Oai, Thanh TrI,
Thu&ng TIn, Ung HOa, M' Düc, Phü Xuyên, Chuong M5.
- VOng thi chung khào cap Thành phô: BTC Cuc thi cap Thành ph së chçn
mi cim 03 di thi xut sc nht vào vOng chung kháo. Tng s di thi vOng
chung kháo 09 di thi. Ban T chüc có th quy& djnh lira chçn them không qua 01
di có thành tIch t& trong s 03 ciim thi so kháo vào vOng chung khào.
III. TIEN DO THU'C HI1N
- Tháng 5/20 19: Trin khai K hoch t chirc Cuc thi trên dja bàn Qun nm 2019;
Trin khai Th l cuc thi; câu hOi l thuyt và tInh hung hOa giài cüa cuc thi.
- Tr ngày 01/8/2019 dn ngày 10/8/2019: T chirc thi tai cp Qun và thãnh
1p Di dir thi cUa qun Hoàng Mai dir thi vOng thi Cim vào Qu 111/2019 và thi
vOng chung khào c.p Thanh ph vào Qu IV/2019 (nu diiçic chçn).
iv. cc CAU GIAI TIIUNG
01 giâi nht: 2.500.000 dng;
02 giài nhI: 1.800.000 dông/01 giãi;
05 giài ba: 1.300.000 dng/01 giái;
06 giài khuyn khIch: 800.000 dng/01 giãi
V. KINII PH! TO CH1C THIIC HIN
- Kinh phi t chirc thi tai Qun và Di dir thi cüa qun Hoàng Mai dr thi vOng thi
Ciim và thi vOng chung khâo cp Thành phé (nu ducic chn) do UBNI) Qun cp.
- UBND các phi.rang b trI kinh phi cho Di d thi cüa phu&ng tham gia cuc
thi c.p Qun.
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VI. PHAN CONG TRACH NHIM
A
1. Phong Tir phap - Co quan thirong trirc Hoi dong phoi hqp pho bien,
giáo diic pháp 1ut qun có trách nhim:
- Tham muu UBND Qun xây dirng K hotch, Quy& djnh thành 1p Ban t
chüc, Ban giám khào, T thu k cuc thi cp Qun.
- Phi hçp vâi Trung tam Van hóa - Thông tin và Th thao Qun trin khai
th%rc hin các cong vic chun bj cho cuc thi cp Qun; phi hcip lira chçn và
thành 1p Di dr thi Qun tham gia vông thi clim, thi chung khào cp Thành
ph và t chüc yang thi c11m ti Qun (nu Thành ph chi dlnh).
- Phi hçp vâi phông Tài chInh K hoch 1p dir toán trInh UBND Qutn
cp và thanh quyt toán theo quy djnh.
2. Trung tam Van hóa - Thông tin và Th thao
- Phi hcip vài phông Tu pháp Qun th chüc cuc thi cp Qun; hra chçn thành
1p Di dr thi cüa Qun t chirc 1uyn tp và tham gia dir thi cçim cp Thãnh ph&
pho'i hcip th?c hin)
(giao D/c Trcn Tuán Anh - Phó giám dó'c Trung
3. Phông Tài chInh K hoich
- Tham mixu UBND qun c.p kinh phi cho các phông, ban, ngành d trin
khai thrc hin K ho.ch và huàng dn thanh quyt toán theo quy djnh.
- Hu&ng dn UBND các phu?mg b trI kinh phi và thanh quyt toán theo quy
djnh cho di thi cüa phuông tham gia thi cp Qun.
4. Các phông, ban, ngành, doàn th thuc Qun
- Cu Can b tham gia Ban T chüc, Ban Giám khào, T thu k cuc thi cp
Qun theo d& nghj cüa ca quan Thu?mg trrc Ban T chirc cuc thi cp Qun.
;
5. Uy ban nhân dan các phtrông
- Cn cü ni dung cUa K hoch, UBND các phu?mg phi hqp lira ch9n th
viên thanh lap cac dôi tuyên (theo muc 111 va II 4) tap luyên va tham gia du1
cp Quân; b trI kinh phi d các dôi tham gia du thi dat chit luo'ng.
- Tuyen truyen rng rãi ye cuQc thi tren dai truyên thanh phuing
hInh thüc tuyên truyn, ph bin khác.
UBND qun Hoàng Mai d nghj các phông, ban, ngành, doàn th, UBND
các phumg nghiêm tüc trin khai K hoach nay; báo cáo tin d, k& qua th1rc
hin v UBND Qun (qua c quan thumg trirc là phông Tu pháp Qun) d tng
hçip, báo cáo.!.
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TM. Uy BAN NHAN DAN

Noinhmn:
- I1DPHPBGDPL Thành phi;
- Si Tir pháp Thành pho;
- U Qun üy - HDND Qun;
- UBND các phixàrng;
- Ltru VT, TP./.
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U TICH
TICH

(d
b/c)

Trn Qu Thai
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