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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền về Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông
trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 3505/KH-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn
giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2022 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi).
Ban tổ chức Cuộc thi xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về Cuộc thi với những nội
dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Phổ biến tới đông đảo Nhân dân trên địa bàn tỉnh, người đang học tập và
công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị và ở các địa phương những nội dung cơ
bản về mục đích, ý nghĩa Cuộc thi; kế hoạch tổ chức Cuộc thi; Thể lệ, Câu hỏi và
gợi ý hướng dẫn trả lời các câu hỏi của Cuộc thi; kết quả tổ chức Cuộc thi…;
Tiếp tục chú trọng tuyên truyền, phổ biến những lĩnh vực pháp luật có liên
quan tới đông đảo Nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các lĩnh vực: An toàn
giao thông đường bộ, xử lý vi phạm hành chính…;
Thông qua việc tuyên truyền về Cuộc thi để thu hút đông đảo các 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 trên địa bàn tỉnh tham gia hưởng ứng
Cuộc thi;
Việc tuyên truyền về Cuộc thi phải bảo đảm tính thường xuyên, rộng khắp,
mang lại hiệu quả thiết thực.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Nội dung thực hiện
Phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Kế hoạch số 3505/KH-UBND
ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Cuộc thi viết
“Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2022,
Thể lệ Cuộc thi, kết quả Cuộc thi và những văn bản, tài liệu liên quan của Cuộc
thi tới đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các chiến sĩ trong
lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

2. Hình thức thực hiện
Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình
của cơ quan, đơn vị mình để lựa chọn hình thức tổ chức thực hiện. Trong đó chú
trọng tới các hình thức sau:
- Phổ biến thông qua các cuộc họp cơ quan, cuộc họp thôn, bản hoặc các
buổi chào cờ tại các trường học;
- In ấn, cấp phát hoặc đăng tải các văn bản, tài liệu Cuộc thi, Thể lệ, Câu
hỏi, hướng dẫn trả lời Câu hỏi Cuộc thi trên các trang thông tin điện tử của cơ
quan, đơn vị, địa phương;
- Đăng tải nội dung, tin, bài, ảnh, Thể lệ, Câu hỏi và các tài liệu liên quan
đến Cuộc thi …
3. Thời gian thực hiện: Từ ngày phát động đến khi tổng kết Cuộc thi;
trong đó cao điểm là từ ngày 15/3/2022 đến 05/4/2022.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Ngoài những công việc đã được giao trong Kế hoạch số 3505/KH-UBND
ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, các sở, ban,
ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện một số công việc
sau đây:
1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố: Căn cứ
nội dung và hình thức trong Kế hoạch này ban hành văn bản để đẩy mạnh công
tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa Cuộc thi; tổ chức phát động, vận động đông
đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ trong lực lượng vũ
trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân các dân tộc trong cơ quan, đơn vị, địa
phương mình tham gia hưởng ứng cuộc thi; báo cáo kết quả triển khai hưởng ứng
Cuộc thi về Sở Tư pháp trước ngày 20/4/2022, để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân
dân tỉnh.
2. Các thành viên Ban tổ chức Cuộc thi: Theo nhiệm vụ được phân công tại
Quyết định 238/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động
phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh các hoạt động
tuyên truyền, hưởng ứng về Cuộc thi.
3. Đề nghị các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục
pháp luật tỉnh chỉ đạo, đôn đốc tham gia Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an
toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2022.
4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin,
báo chí tăng cường các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền hưởng ứng Cuộc
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thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu”
năm 2022.
5. Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Ban tổ chức Cuộc thi theo dõi, đôn
đốc các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tích cực đẩy
mạnh công tác tuyên truyền về Cuộc thi. Tổng hợp báo cáo kết quả công tác
tuyên truyền về Ban Tổ chức Cuộc thi.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền về Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về
an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2022; đề nghị các cơ quan,
đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT.HĐND, UBND tỉnh;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các doanh nghiệp nhà nước;
- Thành viên BTC, Tổ thư ký cuộc thi;
- Lưu: VT.

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Lê Thanh Hải
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