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THỂ LỆ 

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 Kon Tum 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 (sau đây viết tắt là 
Cuộc thi), Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi gồm các nội dung cụ 

thể như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI 

1. Đối tượng tham gia Cuộc thi bao gồm: 

- Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

công nhận bằng Quyết định; 

- Báo cáo viên pháp luật cấp huyện được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện công nhận bằng Quyết định; 

- Tuyên truyền viên pháp luật được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã công 

nhận bằng Quyết định. 

2. Mỗi cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; cơ quan ngành 

dọc đóng chân trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ 
chức thành viên tổ chức thi để lựa chọn hoặc cử 01 báo cáo viên pháp luật cấp 
tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thi để lựa chọn hoặc cử 01 

báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 01 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã tham 
dự Cuộc thi ở cấp tỉnh. 

3. Thành viên: Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc không 
được tham gia Cuộc thi. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI 

1. Nội dung thi 
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- Kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các lĩnh vực pháp 
luật quan trọng khác liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của công dân khi 

tham gia phòng, chống tham nhũng; 

- Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hình thức biên soạn đề 

cương phổ biến pháp luật, bài thuyết trình; kỹ năng thuyết trình trên sân khấu. 

2. Hình thức thi: Tổ chức Cuộc thi tại cấp tỉnh thông qua hình thức sân 

khấu hóa. 

3. Thời gian thi: Tổ chức Cuộc thi ở cấp tỉnh dự kiến từ ngày 26 tháng 9 

năm 2022 đến ngày 04 tháng 10 năm 2022 hoặc có thể thay đổi tùy theo tình 
hình thực tế. 

III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH, YÊU CẦU CUỘC THI 

1. Cách thức tổ chức Cuộc thi 

1.1. Tổ chức một vòng thi cấp tỉnh 

 - Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức bốc thăm thứ tự dự thi (số báo danh) của 
các thí sinh (tên của các thí sinh dự thi sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ cái 

tiếng Việt); lần lượt từng thí sinh thực hiện từng phần thi theo số báo danh theo 
03 nhóm: (i) Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; (ii) Báo cáo viên pháp luật cấp 

huyện; (iii) Tuyên truyền viên pháp luật (Ban Tổ chức sẽ hướng dẫn cụ thể về 
thời gian thi đối với từng đối tượng thi). 

- Mỗi thí sinh thực hiện 03 phần thi, gồm: Phần 1 - Giới thiệu; Phần 2 - 
Thuyết trình theo chủ đề; Phần 3 - Trả lời trực tiếp câu hỏi của Ban Giám khảo. 

Cụ thể: 

a) Phần giới thiệu 

- Nội dung: Giới thiệu về họ và tên, đơn vị công tác; đặc điểm nổi bật 
trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương; thời 
gian làm báo cáo viên pháp luật/tuyên truyền viên pháp luật; đóng góp của thí 

sinh đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương; ý nghĩa của 
Cuộc thi…; 

- Cách thức thi: Thí sinh đứng trước sân khấu và trình bày phần giới thiệu; 

- Thời gian thực hiện: 02-05 phút. 

b) Phần thi thuyết trình theo chủ đề 

- Nội dung: Thuyết trình (phổ biến, trình bày) đúng nội dung chủ đề lựa  

chọn và quy định pháp luật; mở rộng, sáng tạo, làm rõ chủ đề, liên hệ thực tiễn cơ 
quan, địa phương nơi thí sinh công tác, sinh sống hoặc một số vụ việc xảy ra tại 

một số tỉnh, thành phố khác trên phạm vi cả nước (đảm bảo tính thời sự nhưng 
không gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân). 

- Cách thức thi:  

+ Mỗi thí sinh lựa chọn 01 chủ đề pháp luật trong Danh mục do Ban Tổ 
chức xác định (theo Phụ lục 1 đính kèm Thể lệ này), biên soạn thành đề cương 

bài thuyết trình theo chủ đề lựa chọn và thiết lập tóm tắt đề cương dưới dạng 
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slide PowerPoint (nếu có) gửi về Ban Tổ chức theo quy định tại điểm 2.1, khoản 
2, mục III của Thể lệ này. 

+ Mỗi thí sinh thực hiện thuyết trình (trình bày) trên sân khấu theo chủ đề 
đã lựa chọn, đăng ký với Ban Tổ chức, có kết hợp trình chiếu slide PowerPoint 

hoặc viết bảng viết bài thuyết trình.  

- Thời gian thực hiện: Tối thiểu 15 phút; tối đa 20 phút. 

c) Phần thi trả lời trực tiếp câu hỏi của Ban Giám khảo  

- Nội dung: Thí sinh trả lời 01 câu hỏi của Ban Giám khảo về kiến thức 

pháp luật liên quan đến lĩnh vực phòng, chống tham nhũng (theo Phụ lục 2 đính 
kèm Thể lệ này). 

- Cách thức thi: Thí sinh bốc thăm số thứ tự câu hỏi và được các thành 

viên Ban Giám khảo công bố câu hỏi tương ứng; thí sinh có 01 phút chuẩn bị và 
05 phút trả lời (không thực hiện việc đổi câu hỏi trong phần thi này). 

- Thời gian thực hiện: 05 phút.  

1.2. Tham gia Cuộc thi ở trung ương do Bộ Tư pháp tổ chức 

Trên cơ sở kết quả Cuộc thi ở cấp tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn, cử báo cáo 
viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật xuất sắc, đại diện cho tỉnh Kon Tum 

tham gia Cuộc thi ở trung ương do Bộ Tư pháp tổ chức (nếu có). 

2. Các yêu cầu đối phần thi thuyết trình theo chủ đề 

2.1. Yêu cầu đối với bài dự thi 

a) Thời hạn nộp bài dự thi: Từ khi ban hành Thể lệ và chủ đề Cuộc thi đến 

trước 17 giờ 00 phút ngày 09 tháng 9 năm 2022. 

b) Cách thức, địa chỉ nộp bài dự thi 

- 02 cách thức nộp bài dự thi:  

+ Nộp trực tiếp;  

+ Nộp qua đường bưu điện (thời gian nộp bài dự thi được tính theo dấu 

bưu điện). 

- Địa chỉ nộp bài dự thi: Phòng Xây dựng, Kiểm tra và Phổ biến pháp 

luật, Sở Tư pháp, Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, tổ 8, 
phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Số điện thoại: 

02603.863.625. 

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các Tổ thư ký giúp việc có trách nhiệm bảo 

quản, không làm lộ bài dự thi của thí sinh. 

c) Yêu cầu khác  

- Mỗi thí sinh chỉ được gửi 01 bài dự thi, gồm: (i) Đề cương bài bài thuyết 
trình; (ii) Slide PowerPoint (nếu có) đảm bảo đúng nội dung, chủ đề do Ban Tổ 

chức ban hành. 
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- Bài dự thi được đánh máy hoặc viết tay bằng tiếng Việt trên khổ giấy 
A4, đánh số trang theo thứ tự và đóng thành quyển, ngoài bìa ghi rõ: “Bài dự thi 

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” và các thông 

tin liên quan đến người dự thi(1) (Có mẫu bìa bài dự thi kèm theo Thể lệ này). 

- Nội dung bài dự thi phải trình bày đúng đường lối, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; bám sát yêu cầu thực hiện 
của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tài liệu, hình ảnh thuyết minh (nếu 

có) phải trung thực, không gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 
chức, cá nhân. 

- Bài dự thi không hợp lệ, gồm: Bài dự thi của người không thuộc đối 

tượng dự thi; bài dự thi không đúng hình thức, thời hạn theo quy định; bài dự thi 
có nội dung sao chép của người khác dưới mọi hình thức và không đảm bảo yêu 

cầu quy định tại khoản 2.1, mục 2, phần III của Thể lệ này.  

Thí sinh có bài dự thi không hợp lệ sẽ không được tham gia phần thi thuyết 

trình theo chủ đề. 

2.2. Yêu cầu đối với thiết lập bài thuyết trình trên PowerPoint 

- Đối với báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện: Sử dụng phương pháp 
thuyết trình trên PowerPoint. 

- Đối với tuyên truyền viên pháp luật: Khuyến khích sử dụng phương pháp 
thuyết trình trên PowerPoint hoặc bảng viết (nếu tuyên truyền viên pháp luật sử 

dụng bảng viết để thuyết trình, đề nghị thông báo cho Ban Tổ chức trước 05 
ngày để chuẩn bị các điều kiện cần thiết). 

Dữ liệu bài soạn trên PowerPoint của báo cáo viên pháp luật và tuyên 
truyền viên pháp luật gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi trước ngày tổ chức thi 05 
ngày, qua địa chỉ email: phobiengiaoducphapluatstp@gmail.com (Tiêu đề email 

ghi rõ: “Bài dự thi 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”). 

IV. ĐIỂM THI VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐIỂM 

Ban Giám khảo thực hiện chấm thi cụ thể như sau: 

1. Điểm thi: Tổng điểm tối đa của 03 phần thi là 100 (một trăm) điểm, 

trong đó: 

a) Phần giới thiệu: 20 (hai mươi) điểm.  

b) Phần thi thuyết trình theo chủ đề: 60 (sáu mươi) điểm; trong đó: 

- Đề cương bài thuyết trình: 20 (hai mươi) điểm; 

- Slide PowerPoint hoặc bảng viết: 10 (mười) điểm; 

- Thuyết trình: 30 (ba mươi) điểm. 

                                                                 
(1) Họ và tên, năm sinh, giới tính, dân tộc, số điện thoại, nơi công tác, địa chỉ nơi cư trú.  
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c) Phần thi trả lời trực tiếp câu hỏi của Ban Giám khảo: 20 (hai mươi) điểm.  

 2. Phương pháp tính điểm 

Ban Giám khảo tổ chức chấm điểm từng phần thi trên cơ sở đáp án, thang 
điểm do Ban Tổ chức ban hành. Điểm kết quả thi của thí sinh là tổng điểm của 03 

phần thi(2), trong đó: 

- Điểm từng phần thi của thí sinh là điểm trung bình cộng của các thành 

viên Ban Giám khảo trừ đi điểm trừ (nếu có); 

- Việc trừ điểm được thực hiện như sau: Đối với 03 phần thi(3), thí sinh thực 

hiện quá thời gian theo quy định thì sẽ bị trừ điểm, mỗi 01 phút quá giờ sẽ bị trừ 01 
điểm; quá từ 05 phút trở lên sẽ không được điểm phần thi đó. 

V. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI  

1. Thí sinh dự thi không đúng đối tượng. 

2. Thí sinh dự thi sử dụng thông tin của người khác để dự thi. 

3. Thí sinh dự thi sử dụng thông tin thuộc bí mật nhà nước trong quá trình thi. 

4. Bài dự thi không hợp lệ theo quy định tại điểm c, khoản 2.1, mục 2, 

Phần III của Thể lệ này. 

5. Vi phạm một trong các hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 9 Luật 

Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012. 

6. Có hành vi vi phạm về đạo đức, thuần phong mĩ tục; làm ảnh hưởng 

đến tính nghiêm túc, công bằng, khách quan của Cuộc thi. 

VI. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI 

1. Cơ cấu, cách xét giải thưởng 

a) Cơ cấu giải thưởng  

* Đối với báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh: 

- 01 Giải nhất:                 4.800.000 đồng/1 giải; 

- 02 Giải nhì:                   2.400.000 đồng/1 giải; 

- 03 Giải ba:                    1.600.000 đồng/1 giải. 

- 07 Giải khuyến khích:     800.000 đồng/1 giải; 

- 05 Giải phụ:                    400.000 đồng/1 giải. 

* Đối với báo cáo viên pháp luật cấp huyện: 

- 01 Giải nhất:                 4.800.000 đồng/1 giải; 

- 02 Giải nhì:                   2.400.000 đồng/1 giải; 

- 02 Giải ba:                    1.600.000 đồng/1 giải. 

- 05 Giải khuyến khích:     800.000 đồng/1 giải; 

                                                                 
(2) Giới thiệu, thuyết trình theo chủ đề, trả lời trực tiếp câu hỏi của Ban Giám khảo. 
(3) Giới thiệu, thuyết trình theo chủ đề, trả lời trực tiếp câu hỏi của Ban Giám khảo. 
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- 02 Giải phụ:                     400.000 đồng/1 giải. 

* Đối với tuyên truyền viên pháp luật: 

- 01 Giải nhất:                 4.800.000 đồng/1 giải; 

- 02 Giải nhì:                   2.400.000 đồng/1 giải; 

- 02 Giải ba:                    1.600.000 đồng/1 giải; 

- 05 Giải khuyến khích:     800.000 đồng/1 giải; 

- 02 Giải phụ:                     400.000 đồng/1 giải. 

Tùy theo kết quả Cuộc thi và nguồn kinh phí thu hút từ nguồn xã hội hóa, 

cơ cấu giải thưởng và mức giải thưởng của Cuộc thi có thể thay đổi do Ban Tổ 
chức xem xét, quyết định và thông báo công khai cho các thí sinh. 

b) Cách xét giải thưởng 

Căn cứ kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc Ban 
Giám khảo lập danh sách thí sinh dự thi theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp theo 

từng nhóm đối tượng thi để Ban Tổ chức xem xét, quyết định thí sinh đạt giải. 
Trường hợp có từ 02 thí sinh trong cùng nhóm thi có tổng số điểm thi bằng nhau 

thì thí sinh nào có số điểm phần thi thuyết trình theo chủ đề cao hơn sẽ được 
chọn. Các trường hợp phát sinh khác do Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết 

định. 

2. Hình thức khen thưởng 

Ban Tổ chức trao Giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham dự Cuộc thi và 
giải thưởng cho các thí sinh đạt giải. 

3. Kinh phí giải thưởng và khen thưởng 

Kinh phí chi giải thưởng và khen thưởng từ nguồn ngân sách nhà nước bố 

trí năm 2022 và nguồn đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân (nếu có); thực hiện 
theo quy định của pháp luật. 

 Trên đây là Thể lệ Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên 

pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng tỉnh Kon Tum năm 2022./. 
 

Nơi nhận: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (để b/c); 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 
nhân dân tỉnh; 
- Các cơ quan ngành dọc đóng chân trên địa 

bàn tỉnh; 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và 

các tổ chức thành viên; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 
- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo 

và các Tổ thư ký giúp việc Cuộc thi; 
- Lưu: VT, XDKTr&PBPL/STP. 

TM. BAN TỔ CHỨC 
TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Trần Minh Thắng 
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