
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:          /KH-UBND Hà Nội, ngày        tháng    năm 2020 

 

     

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và 

quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn Thành phố 

 

Thực hiện Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 26/12/2019 về phổ biến, 

giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành 

phố năm 2020, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực 

tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc 

bảo vệ môi trường” trên địa bàn Thành phố, với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, các 

quy định pháp luật về bảo vệ rừng, biển, hải đảo, đất đai, nước, không khí, tài 

nguyên, khoáng sản, quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường.... nhằm 

giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và 

người dân trên địa bàn Thành phố nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp 

hành pháp luật về môi trường góp phần bảo vệ môi trường Thủ đô xanh, sạch, 

đẹp.  

- Cuộc thi nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 

9/11 trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020. 

2. Yêu cầu 

Cuộc thi cần được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, 

hiệu quả, huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên 

chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và mọi tầng lớp 

Nhân dân trên địa bàn Thành phố. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC DỰ THI 

1. Đối tượng 

Là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm 

việc trên địa bàn thành phố Hà Nội trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc và 

những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi. 

2. Hình thức dự thi 

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên môi trường mạng 

internet. Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính 
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hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet tại website cuộc thi theo bộ đề 

thi được thiết kế sẵn. 

 Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác 

các thông tin theo hướng dẫn tại website Cuộc thi. Cách thức dự thi sẽ được quy 

định và hướng dẫn chi tiết trong Thể lệ của Cuộc thi. 

3. Nội dung thi 

Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu một số nội dung cơ 

bản quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quy định pháp luật về bảo vệ 

rừng, biển, hải đảo, đất đai, nước, không khí, tài nguyên, khoáng sản và quy tắc 

ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường… 

4. Thời gian tham gia dự thi 

Thời gian tham gia dự thi sẽ được quy định và hướng dẫn chi tiết trong 

Thể lệ của Cuộc thi. 

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

1. Quý II/2020 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi đến các sở, ban, 

ngành, đoàn thể Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã. 

- Thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Cuộc thi; Thành lập Hội đồng ra 

đề thi. 

- Xây dựng Thể lệ, câu hỏi Cuộc thi; 

- Xây dựng website Cuộc thi; 

- Tuyên truyền, phổ biến thông tin về Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, sinh viên, học sinh và 

Nhân dân Thủ đô; Đăng tải thông tin Cuộc thi trên báo, đài của thành phố Hà 

Nội. 

2. Quý III/2020 

- Tháng 7/2020 phát động Cuộc thi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức, lực lượng vũ trang, người lao động, sinh viên, học sinh và Nhân dân trên 

địa bàn Thành phố. 

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố triển khai Cuộc thi 

tại đơn vị theo đúng Thể lệ. 

- Triển khai Cuộc thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

3. Quý IV/2020 

- Các cá nhân tại cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tham gia Cuộc thi; 

- Ban Tổ chức Cuộc thi tổng kết và trao giải (dự kiến đầu tháng 11/2020). 
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IV. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI 

1. Giải cá nhân (gồm 03  giải nhất, 07 giải nhì, 20 giải ba và 35 giải 

khuyến khích) 

- Giải Nhất: 6.000.000 đồng 

- Giải Nhì: 3.000.000 đồng 

- Giải Ba: 2.000.000 đồng 

- Giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng 

2. Giải tập thể (gồm 03  giải nhất, 07 giải nhì, 10 giải ba) 

- Giải Nhất: 10.000.000 đồng 

- Giải Nhì: 7.000.000 đồng 

- Giải Ba: 5.000.000 đồng 

3. Giải phụ khác (nếu có): 500.000 đồng 

Mức giải thưởng Cuộc thi điều chỉnh từ nguồn xã hội hóa (nếu có). 

V. KINH PHÍ CUỘC THI 

Kinh phí tổ chức Cuộc thi cấp Thành phố được lấy từ nguồn kinh phí phổ 

biến giáo dục pháp luật của Thành phố cấp cho Sở Tư pháp năm 2020, kinh phí 

xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). Các đơn vị, địa 

phương bố trí kinh phí tổ chức triển khai Cuộc thi tại đơn vị, địa phương theo 

phân cấp ngân sách. 

VI. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Sở Tư pháp 

Là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Cuộc thi Thành phố, có nhiệm 

vụ sau: 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố liên quan 

tham mưu cho UBND Thành phố xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện; quyết 

định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi.  

-  Tham mưu giúp Ban Tổ chức Cuộc thi xây dựng nội dung câu hỏi, đáp 

án Cuộc thi, xây dựng website Cuộc thi; tổ chức triển khai Cuộc thi; quyết định 

thành lập Tổ giúp việc Cuộc thi cấp Thành phố; tổng kết Cuộc thi và các nhiệm 

vụ khác để tổ chức triển khai Cuộc thi. 

- Hướng dẫn triển khai Cuộc thi tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Đồng chủ trì phối hợp Sở Tư pháp xây dựng đề thi và đáp án Cuộc thi; tổ 

chức Cuộc thi tại cơ quan, đơn vị mình; tuyên truyền, vận động cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình tham gia Cuộc thi; cử 
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người tham gia Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Cuộc thi cấp Thành phố theo đề nghị 

của cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông 

Cử người tham gia Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Cuộc thi cấp Thành phố 

theo đề nghị của cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi. Tuyên truyền, vận 

động công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị tham gia Cuộc thi. 

Hỗ trợ, hướng dẫn Sở Tư pháp xây dựng website Cuộc thi; hỗ trợ di trú 

phần mềm ứng dụng đặt tại Trung tâm Dữ liệu Nhà nước thành phố Hà Nội và 

cấp phát tên miền.  

Hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí 

của Thành phố, hệ thống truyền thanh trên địa bàn Thành phố bố trí thời lượng 

phù hợp tuyên truyền trước, trong, sau Cuộc thi các nội dung: Kế hoạch Cuộc 

thi, Thể lệ Cuộc thi, các văn bản hướng dẫn triển khai Cuộc thi; cách thức tham 

gia cuộc thi, quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích tham gia 

Cuộc thi… 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Cử người tham gia Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Cuộc thi cấp Thành phố 

theo đề nghị của cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi; tổ chức Cuộc thi 

tại đơn vị mình. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động tại đơn vị mình tham gia Cuộc thi; phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn 

học sinh từ đủ 14 tuổi thuộc các trường THCS và THPT trên địa bàn Thành phố 

tham gia Cuộc thi.  

Tổng hợp báo cáo đánh giá riêng việc triển khai Cuộc thi đối với học sinh 

từ 14 tuổi trên địa bàn Thành phố tham gia. 

5. Các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, 

Công an Thành phố, Giao thông vận tải, Xây dựng 

Cử người tham gia Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Cuộc thi cấp Thành phố 

theo đề nghị của cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi; phối hợp tham gia 

xây dựng đề thi và đáp án Cuộc thi. Tổ chức Cuộc thi tại cơ quan, đơn vị mình. 

Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ 

quan, đơn vị mình tham gia Cuộc thi. 

6. Sở Tài chính 

Tham mưu UBND Thành phố bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch tổ chức 

Cuộc thi năm 2020 theo quy định. 

7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị Thành phố 

Tổ chức Cuộc thi tại cơ quan, đơn vị mình. Tuyên truyền, vận động cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình tham gia 

Cuộc thi. 
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8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ 

chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia Thành phố, Đoàn Luật sư Thành phố 

Hướng dẫn, động viên hội viên và tuyên truyền, động viên cán bộ và 

Nhân dân tại địa phương tích cực tham gia Cuộc thi. 

9. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy 

Chỉ đạo Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị xã, các cơ quan báo, đài trên 

địa bàn Thành phố đưa tin bài tuyên truyền về Cuộc thi. 

10. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, báo Hà Nội mới, báo 

Kinh tế và Đô thị, báo Pháp luật và Xã hội, báo An ninh Thủ đô 

Đưa tin, tuyên truyền về Cuộc thi. 

11. UBND các quận, huyện, thị xã 

- Căn cứ nội dung nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch của Thành phố, xây dựng 

kế hoạch triển khai cụ thể, chi tiết tại địa phương, triển khai Cuộc thi tới các xã, 

phường, thị trấn tại địa phương để cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên và 

Nhân dân tại địa phương tham gia Cuộc thi đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu 

quả theo đúng Kế hoạch. 

- Chủ động bố trí kinh phí tổ chức triển khai Cuộc thi. 

- Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi tại địa phương. 

- Tổng kết, đánh giá khen thưởng Cuộc thi tại quận, huyện, thị xã. 

UBND Thành phố đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam Thành phố và tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, Hội Luật gia 

Thành phố, Đoàn Luật sư Thành phố phối hợp triển khai có hiệu quả Kế hoạch; 

yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND quận, 

huyện, thị xã nghiêm túc triển khai kế hoạch này; báo cáo tiến độ, kết quả thực 

hiện về Thành phố (qua cơ quan Thường trực là Sở Tư pháp) để tổng hợp báo 

cáo./. 

 

  Nơi nhận: 

- Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND Thành phố; 

- Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Các PCT UBND Thành phố; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các quận, huyện, thị xã; 

- VPUBTP: CVP, PCVP Lê Tự Lực;  

- Các phòng: NC, TKBT; 

- Lưu VT, NC(T). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Hồng Sơn 

 


