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THÔNG BÁO 

Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi 

báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi 

về pháp luật phòng, chống tham nhũng tỉnh năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1866/KH-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên 

pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum, Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ 

chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp 

luật phòng, chống tham nhũng tỉnh năm 2022. Đồng thời, để Cuộc thi được tổ 

chức kịp thời, hiệu quả, đảm bảo thời gian và chất lượng, Ban Tổ chức Cuộc thi 

thống nhất phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi, cụ thể 

như sau: 

1. Ông Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Tổ 

chức 

- Phụ trách chung, chỉ đạo toàn diện quá trình tổ chức Cuộc thi theo đúng 

mục đích, yêu cầu, Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi; 

- Chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của Ban Tổ chức Cuộc thi 

theo nhiệm vụ quy định tại Điều 3 Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 01 tháng 

7 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đã 

được phân công; triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban Tổ chức Cuộc thi; 

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quá trình tổ 

chức và kết quả Cuộc thi. 

2. Ông Nguyễn Quang Thủy - Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy - Phó Trưởng Ban Tổ chức 

- Chịu trách nhiệm định hướng công tác truyền thông về Cuộc thi đối với 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo xây dựng nội 

dung truyền thông về Cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy; chỉ đạo lồng ghép nội dung truyền thông về Cuộc thi trong Tài liệu sinh 

hoạt Chi bộ hàng tháng; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi phân 

công. 
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3. Ông Trương Quang Việt - Phó Chánh Thanh tỉnh - Phó Trưởng 

Ban Tổ chức 

- Định hướng nội dung các loại tài liệu pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng để phục vụ công tác truyền thông và tổ chức Cuộc thi; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi phân 

công. 

4. Bà Y Hòa - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Trưởng Ban Tổ chức 

- Tham mưu Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, 

đôn đốc công tác tổ chức Cuộc thi; thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp 

việc Ban Giám khảo Cuộc thi; tổ chức chấm thi, tổng kết và trao giải Cuộc thi; 

đánh giá và báo cáo kết quả Cuộc thi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp; 

- Điều hành hoạt động của Ban Tổ chức Cuộc thi; triệu tập, chủ trì các 

cuộc họp của Ban Tổ chức Cuộc thi theo sự phân công của Trưởng Ban Tổ 

chức; 

- Chỉ đạo xây dựng, biên soạn, đăng tải các loại tài liệu liên quan phục vụ 

Cuộc thi; đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có 

thành tích trong tổ chức Cuộc thi; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi phân 

công. 

5. Ông Vũ Quốc Thịnh - Trưởng phòng Phòng Xây dựng, kiểm tra và 

phổ biến pháp luật, Sở Tư pháp - Thành viên 

- Trực tiếp tham mưu Ban Tổ chức Cuộc thi/Trưởng Ban Tổ chức Cuộc 

thi xây dựng các văn bản chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra công 

tác tổ chức Cuộc thi trên địa bàn tỉnh; 

- Tham mưu xây dựng thể lệ, bộ câu hỏi, đáp án, thang điểm, chương 

trình, kịch bản chi tiết và các tài liệu khác liên quan đến tổ chức Cuộc thi; giúp 

Ban Tổ chức Cuộc thi, Ban Giám khảo Cuộc thi xây dựng các biểu mẫu tổng 

hợp điểm; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi phân 

công. 

6. Ông Nguyễn Trung Hiếu - Chánh Văn phòng Sở Tư pháp - Thành 

viên 

- Trên cơ sở định hướng công tác truyền thông về Cuộc thi, trực tiếp 

thông tin, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, nội dung, kết quả của Cuộc thi bằng 

các hình thức phù hợp; xây dựng chuyên mục để truyền thông về Cuộc thi, đăng 

tải các loại tài liệu pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên Trang Thông tin 

điện tử Sở Tư pháp, Trang Thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon 

Tum; 
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- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi phân 

công. 

7. Ông Đỗ Văn Nhân, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp - Thành 

viên         

- Trực tiếp tham gia biên soạn Bộ câu hỏi, đáp án, thang điểm và các tài 

liệu khác có liên quan phục vụ Cuộc thi; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi phân 

công. 

Ngoài các nhiệm vụ được phân công nêu trên, thành viên Ban Tổ chức 

Cuộc thi có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Tổ chức 

Cuộc thi phân công; tham gia đầy đủ, đúng thành phần các cuộc họp do Trưởng 

Ban Tổ chức Cuộc thi triệu tập; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân 

công với Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi. 

Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc 

hoặc nội dung chưa phù hợp, thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi kịp thời phản ánh 

về Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc 

thi) để xem xét, sửa đổi, bổ sung./. 

 
Nơi nhận: 
- Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi tỉnh; 

- Lưu: VT, XDKTr&PBPL/STP.  

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Trần Minh Thắng 
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