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 Số   129 -KH/HNDT 

                                

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Cuộc thi viết “Nông dân tìm hiểu pháp luật” 

Lần thứ III 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 năm 2015 của Ban Chấp hành 
Hội Nông dân tỉnh Bình Dương về nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật 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 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; 

Để tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân 
về Luật Biển Việt Nam. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bình Dương xây 
dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Nông dân tìm hiểu pháp luật” lần thứ III 
năm 2015 với nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

- Quán triệt các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà 
nước về bảo vệ Đất nước và phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt trong quản lý và 
phát triển các vùng biển trong tình hình mới. 

- Nhằm thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về Luật Biển 
Việt Nam 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.  

- Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp 
luật, đa dạng các nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với cán bộ, hội viên, 
nông dân; góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC 

1.Nội dung, hình thức cuộc thi: 

1.1.Nội dung : 

Thi tìm hiểu Luật Biển Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 
2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 

1.2.Hình thức: Thi viết 
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2. Đối tượng tham gia cuộc thi: 

Tất cả cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân đang cư trú, sinh sống và làm 
việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Bao gồm tất cả các cơ sở Hội trực thuộc Hội 
Nông dân các huyện, thị, thành phố và nhân dân có tinh thần tự nguyện tham gia) 
đều có quyền tham gia viết bài dự thi. Người tham gia dự thi phải trình bày đầy 
đủ các yêu cầu theo Thể lệ của Ban Tổ chức, trả lời những kiến thức cơ bản về 
Luật Biển Việt Nam, nội dung liên quan đến tình hình tuyên truyền phổ biến và 
vận động chấp hành pháp luật ở địa phương. 

3. Biện pháp thực hiện:  

- Đối với  Hội Nông dân huyện, thị, thành phố:  

+ Tổ chức triển khai, phát động tham gia viết bài dự thi đến tất cả cán bộ, 
hội viên, nông dân và tất cả các cơ sở Hội trực thuộc trên địa bàn tỉnh. 

+ Tiếp nhận bài viết tham dự cuộc thi của tất cả các cá nhân, đơn vị trực 
thuộc trên địa bàn gửi về cho Ban Tổ chức Cuộc thi theo thời gian quy định. 

- Đối với các Ban chuyên môn của Tỉnh Hội: 

+ Phối hợp tổ chức triển khai thực hiện và tuyên truyền rộng rãi trên các 
Bản tin Nông dân Bình Dương và Website Hội Nông dân tỉnh Bình Dương để 
cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân biết và tham dự cuộc thi. 

4. Thời gian tổ chức thực hiện:  

4.1. Từ ngày 05/02/2015 đến ngày 15/4/2015 

   * Hội Nông dân tỉnh: 

- Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi do Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Hội 
làm Trưởng ban, các Phó Ban và thành viên là lãnh đạo của các Sở, ngành, đoàn 
thể thành viên của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; 

- Ban hành Thể lệ Cuộc thi; 
- Công bố câu hỏi, hướng dẫn đề cương, đáp án câu hỏi; 
- Phát động Cuộc thi trong phạm vi toàn tỉnh; 
- Phổ biến rộng rãi Thể lệ, câu hỏi Cuộc thi trên Bản tin Nông dân Bình 

Dương và Website Hội Nông dân tỉnh Bình Dương (http: 
//hoinongdanbinhduong.vn); in sao câu hỏi phát hành cho Ban Tổ chức Cuộc thi 
và Hội Nông dân các huyện, thị, thành Hội. 

- Thành lập Ban Giám khảo. 
4.2.Từ 16/4/2015 đến 20/8/2015 
* Đối với cấp huyện: Tổ chức triển khai và thực hiện theo yêu cầu của Kế 

hoạch Cuộc thi; Tiếp nhận bài dự thi và tổng hợp số lượng bài dự thi gửi về cho 
Ban Tổ chức Cuộc thi. 

* Đối với cấp tỉnh: Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh phân công các thành 
viên phụ trách, chỉ đạo và đôn đốc các huyện, thị, thành phố thực hiện Cuộc thi 
theo Kế hoạch; Tiếp nhận bài dự thi do Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố 
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chuyển về từ ngày 16/4/2015 đến hết ngày 20/8/2015 tại Hội Nông dân tỉnh Bình 
Dương (Địa chỉ: Tháp B tầng 9, Trung tâm Hành chính tập trung, đường Lê 
Lợi, Phường Hòa phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). 

* Từ  ngày 21/8 đến 30/9/2015:  Chấm bài dự thi 
4.3. Tháng  10/2015: Tổng kết, trao giải Cuộc thi  

Đề nghị Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố tổ chức triển khai, phát 
động tham gia thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức Cuộc thi này.  

Trên đây là Kế hoạch về việc Tổ chức Cuộc thi viết “Nông dân tìm hiểu 
pháp luật” lần thứ  III năm 2015 của Hội Nông dân tỉnh Bình Dương./. 

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

- Trung ương Hội NDVN; 
- Sở NN& PTNT (BCĐ Đề án); 
- Ban Thường vụ tỉnh Hội;          (Đã ký) 
- Ban Điều hành Tiểu Đề án 3; 
- Các huyện, thị, thành Hội;  
- Lưu: VT, Ban Kiểm tra 

Lâm Văn Hòa 
 

                                                                                                                      

 




