
  

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:        /KH-SVHTTDL              Bắc Kạn, ngày       tháng 10 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về công tác gia đình và 

phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn" năm 2020 

–––––––––––––––––––– 

Căn cứ Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh 

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; căn cứ Kế 

hoạch số 29/KH-BCĐ ngày 03/02/2020 của Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa, 

thể thao và du lịch V/v thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

năm 2020; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc 

thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo 

lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn" năm 2020 với nội dung như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Luật phòng, 

chống bạo lực gia đình (năm 2007), Luật bình đẳng giới (năm 2006), Luật hôn 

nhân và gia đình (năm 2014), Luật Trẻ em (năm 2016) và các văn bản hướng dẫn 

thi hành Luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ 

trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh góp phần nâng cao 

hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật.  

- Cuộc thi là hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ 

nữ và trẻ em (25/11). 

2. Yêu cầu 

Cuộc thi phải được triển khai sâu rộng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thu 

hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, 

học sinh, sinh viên và Nhân dân tham gia cuộc thi. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Đối tượng dự thi 

Công dân có độ tuổi từ 15 tuổi trở lên hiện đang sinh sống, làm việc và học 

tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, cán bộ 

phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm Cuộc thi. 

2. Nội dung thi  

Các quy định của Luật phòng, chống bạo lực gia đình (năm 2007), Luật 

bình đẳng giới (năm 2006), Luật hôn nhân và gia đình (năm 2014), Luật Trẻ em 

(năm 2016) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. 

3. Hình thức thi  
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Người dự thi tham gia thi trực tuyến trên webside Cuộc thi; thiết bị sử 

dụng: Máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối internet; mỗi 

bài dự thi gồm 02 phần là phần trả lời câu hỏi trắc nghiệm và phần câu hỏi dự 

đoán số lượng người tham gia Cuộc thi.   

(Chi tiết về cách thức tham gia dự thi được thực hiện theo hướng dẫn tại 
Thể lệ Cuộc thi).  

4. Thời gian thực hiện 

- Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký; ban hành Thể lệ Cuộc thi; xây dựng 

phần mềm, chuyên trang về Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn; tổ chức phát động cuộc thi: Tháng 10/2020. 

- Thời gian diễn ra Cuộc thi: Tháng 11/2020. 

- Tổng kết và trao giải: Tháng 12/2020. 

III. GIẢI THƯỞNG 

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao giải cá nhân (cho các cá nhân tham gia Cuộc 

thi) gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 10 giải Khuyến khích và giải 

tập thể (các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố) gồm: 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích cho các 

tập thể.  

(Nội dung cụ thể và giải thưởng được cụ thể tại Thể lệ Cuộc thi do Ban Tổ 

chức ban hành). 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Chi từ nguồn kinh phí cấp cho năm 2020 về hoạt động công tác gia đình 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan ban hành Quyết định thành lập 

Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi. 

- Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức Cuộc thi: Phát động Cuộc thi; 

xây dựng phần mềm, chuyên trang trên Cổng thông tin điện tử của Ngành; xây 

dựng Thể lệ, bộ câu hỏi và đáp án Cuộc thi. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị truyền thông, các trang thông tin điện tử 

thực hiện tốt công tác tuyên truyền; cung cấp thông tin cho người dự thi; theo dõi, 

đôn đốc các đơn vị, địa phương tham gia Cuộc thi. 

- Tổng kết và trao giải Cuộc thi. 

2. Đề nghị các đơn vị: Sở thông tin và Truyền thông, Liên đoàn Lao 

động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp thực hiện các nội dung sau: 

2.1. Sở Thông tin và Truyền thông 
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- Chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền rộng rãi về 

Cuộc thi.  

- Tham gia thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi. 

2.2. Liên đoàn Lao động tỉnh  

- Chỉ đạo các tổ chức Công đoàn phát động đến đoàn viên công đoàn 

trên địa bàn tỉnh tham gia hưởng ứng Cuộc thi. 

- Tham gia thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi. 

2.3. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh  

- Chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tuyên truyền, vận động hội viên 

tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi. 

- Tham gia thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi. 

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố phối hợp 

Tuyên truyền đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, 

lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham 

gia Cuộc thi. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về 

công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn" 

năm 2020. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch (phòng Quản lý Văn hóa, ĐT: 3878983) để thông 

tin, trao đổi./.  

 
Nơi nhận:    
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh    (P/hợp);                        

- UBND các huyện, thành phố         

- Phòng VH&TT, Trung tâm VHTT&TT các 

huyện, thành phố; 

- Các phòng, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;   

- BGĐ Sở;                       

- Lưu: VT, QLVH.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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