
 HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 
BCH HND TỈNH BÌNH DƯƠNG       Thủ Dầu Một, ngày  03 tháng  3 năm 2015 

 * 
  Số  127 -KH/HNDT 
            

KẾ HOẠCH 
Hội thi “Nông dân tìm hiểu pháp luật” lần thứ IX 

Năm 2015 
 

 Căn cứ vào Chương trình hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp 
luật tỉnh Bình Dương và Chương trình công tác Hội năm 2015; 

 Căn cứ Kế hoạch số 102-KH-HNDT ngày 07/01/2015 của Ban Thường vụ 
Hội Nông dân tỉnh Bình Dương về việc thực hiện Kế hoạch Chi tiết thực hiện Tiểu 
Đề án 3 “Huy động sự tham gia của nông dân trong công tác tuyên truyền, phổ 
biến và vận động chấp hành pháp luật ở nông thôn” năm 2015; 

 Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bình Dương xây dựng Kế hoạch tổ chức 
Hội thi “Nông dân tìm hiểu pháp luật” lần thứ IX năm 2015 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

-  Nhằm thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về Luật Bảo vệ 
môi trường năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 và các văn bản hướng dẫn 
thi hành cho cán bộ, hội viên, nông dân trong sinh hoạt và hoạt động của tổ chức 
Hội.  

- Thông qua Hội thi để giúp cho cán bộ, hội viên, nông dân nhận thức được 
những vấn đề cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường trong thực tiễn cuộc sống của 
cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. 

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI: 

- Là cán bộ, hội viên ở các cơ sở Hội, chấp hành tốt các chủ trương, chính 
sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

- Cán bộ chuyên trách của Hội từ cấp huyện trở lên không được tham gia dự 
thi. 

- Mỗi huyện, thị, thành Hội chọn 01 đội tuyển gồm 07 thí sinh (05 chính 
thức và 02 dự khuyết để bổ trợ cho phần thi tiểu phẩm cùng đội). 

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI: 

1. Nội dung thi: 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 

- Các Nghị định, Thông tư, Nghị quyết của Chính phủ có liên quan đến các 
văn bản luật nêu trên. 

2. Hình thức thi:  

Hình thức thi gồm 03 vòng 
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- Phần thứ nhất: Thi trắc nghiệm  

Mỗi đội sẽ cử ra 03 thí sinh (trong số 05 thí sinh chính thức đăng ký dự thi) 
tham dự thi phần thi trắc nghiệm bằng hình thức giơ bảng A,B,C,D. Bài dự thi gồm 
có 30 câu hỏi và mỗi câu có từ 3 đến 4 đáp án cho trước a,b,c,d do Ban Tổ chức 
biên soạn. Các đội sẽ lần lượt lựa chọn đáp án nào mà đội cho là đúng nhất và giơ 
bảng theo đúng yêu cầu Thể lệ của Hội thi mà Ban Tổ chức đã đặt ra. Mỗi câu trả 
lời đúng đạt 1điểm. Tổng số điểm cho phần thi này là 30 điểm. 

-  Phần thứ hai:  Thi vấn đáp. 

Mỗi đội sẽ cử ra 03 thí sinh (trong  đó có ít nhất 02 thí sinh đã tham gia ở 
phần thi trắc nghiệm), lần lượt mỗi thí sinh sẽ bốc thăm và trả lời câu hỏi; Nội 
dung câu trả lời đúng phải gồm 2 phần: Trả lời đúng hoặc sai, giải thích rõ vì sao? 
(đạt 10 điểm) và diễn dẫn đúng điều khoản do Luật quy định (đạt 5 điểm); điểm 
cho mỗi câu trả lời đúng là 15 điểm. Mỗi đội sẽ trả lời 02 câu hỏi và tổng điểm cho 
phần thi vấn đáp là 30 điểm. 

-Phần thứ ba: Sân khấu hoá 

Mỗi đội dự thi sẽ trình diễn 01 tiểu phẩm tự biên của đội có nội dung liên 
quan đến vấn đề “Bảo vệ môi trường” và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 
tuyên truyền bảo vệ, vệ sinh môi trường ở nông thôn hiện nay. 

Tiểu phẩm sẽ được trình diễn trong thời gian 10 phút. Tổng số điểm cho 
phần thi là 40 điểm. 

IV.THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỘI THI: 

- Các cơ sở Hội tổ chức Hội thi 01 ngày, trong khoảng thời gian tháng 7-
8/2015.  

- Các huyện, thi, thành Hội tổ chức Hội thi 01 ngày, trong khoảng thời gian 
tháng 8 – 9/2015.  

- Hội thi cấp tỉnh tổ chức 01 ngày, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9/2015 
(địa điểm cụ thể sẽ có thông báo sau).  

V. KINH PHÍ VÀ KHEN THƯỞNG: 

1. Về kinh phí:  

Hội thi cấp nào cấp đó dự trù kinh phí theo qui định của Tài chính.  

2. Về khen thưởng:  

Đối với Hội thi cấp tỉnh. 

* Giải tập thể 

- 01 giải nhất:  

- 01 giải nhì:       

- 01 giải ba 

- 06 giải khuyến khích:  

* Giải cá nhân: 

- 01 giải nhất. 
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- 01 giải nhì. 

- 01 giải ba. 

- 06 giải khuyến khích. 

VI. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO:  

Ban Tổ chức, Ban giám khảo Hội thi bao gồm các thành phần sau: 

- Hội Nông dân tỉnh, 

- Sở Tài nguyên và Môi trường, 

- Sở Tư pháp, 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

- Đài Phát thanh & Truyền hình Bình Dương. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

- Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Đài Phát thanh & Truyền hình Bình 
Dương xây dựng Kế hoạch, Thể lệ, Đề cương câu hỏi Hội thi, thành lập Ban Tổ 
chức, Ban giám khảo, Tổ Thư ký Hội thi và tuyên truyền cho Hội thi. 

- Các huyện, thị, thành Hội và cơ sở Hội phối hợp với các ban ngành có liên 
quan xây dựng Kế hoạch, Thể lệ, nội dung Hội thi và kinh phí tổ chức Hội thi ở 
cấp mình. Sau khi kết thúc Hội thi, huyện, thị, thành Hội tuyển chọn đội tuyển tập 
luyện và xây dựng kinh phí cho đội tuyển tham gia hội thi vòng Tỉnh. 

- Mỗi huyện, thị, thành Hội vận động 50 cổ động viên để tham gia cổ vũ 
trong Hội thi vòng tỉnh. Riêng thành phố Thủ Dầu Một huy động 100 cổ động viên. 

- Kinh phí Hội thi ở cấp nào cấp đó chịu trách nhiệm, xây dựng dự toán theo 
quy định Tài chính và đề nghị chính quyền hỗ trợ kinh phí từ nguồn kinh phí phục 
vụ cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở địa phương. 

Trên đây là Kế hoạch về việc Tổ chức Hội thi “Nông dân tìm hiểu pháp luật” 
lần thứ IX năm 2015./. 

 

                                                                                T/M BAN THƯỜNG VỤ 
Nơi nhận:                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

- Ban Thường vụ tỉnh Hội; 
- Sở Tư pháp tỉnh; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Sở NN & PTNT; (Đã ký) 
- Đài phát thanh truyền hình BD;  
- Các huyện, thị, thành Hội 
- Lưu: VT, Ban Kiểm tra 

       Lâm Văn Hòa 
 
 

                                                                                                                      
 




