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Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH
Phát động cuộc thi Viết “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự”
của ngành giáo dục trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 13/6/2016 của UBND thành phố
về việc triển khai thi hành Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự trên địa bàn
thành phố; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 13/02/2017 của UBND thành phố về
công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 trên địa bàn thành phố;
Căn cứ Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 31/7/2017 của UBND thành phố
ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi Viết "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng
dân sự” trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một,

Phòng Giáo dục và Đào tạo Phát động cuộc thi Viết “Tìm hiểu Bộ luật Dân
sự, Bộ luật Tố tụng dân sự” của ngành giáo dục trên địa bàn thành phố Thủ Dầu
Một năm 2017, cụ thể như sau:
I. MỤC ÐÍCH, YÊU CẦU
Bộ luật Dân sự quy định quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài
sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao
đông. Bộ luât này được thể hiện với tư cách là luật nền, luật chung nhằm đáp ứng
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng
và phát triển của nền kinh tế thi trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó,
Bộ luật Tố tụng dân sự góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền
công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và
lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; giáo dục mọi người nghiêm
chỉnh chấp hành pháp luât. Thông qua cuộc thi, phổ biến sâu rộng nội dung 02 bộ
luật đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên các trường trên địa bàn thành
phố, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, nắm bắt đây đủ, toàn diện nội dung của 02
bộ luật này để góp phần bảo vệ quyền và thực hiện các nghĩa vụ của cá nhân, tổ
chức, các cơ quan tiến hành tố tụng trong các quan hệ dân sự và thực hiện nhiệm vụ
theo quy trình tố tụng dân sự.
Cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên các đơn vị trường học trên địa bàn
thành phố Thủ Dầu Một tích cực hưởng ứng tham gia viết bài dự thi.
II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC THAM GIA CUỘC THI
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1. Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên các đơn vị
trường học trực thuộc trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.
2. Hình thức tham gia cuộc thi:
- Hình thức: Thi viết
- Mỗi cá nhân tham gia dự thi, phải trả lời đầy đủ 15 câu hỏi do Ban Tổ chức
cuộc thi thành phố Thủ Dầu Một ban hành về nội dung của Bộ luật dân sự và Bộ
luật Tố tụng dân sự (bộ đề thi được đính kèm).
- Quy định về bài dự thi: Thực hiện đúng theo Thể lệ của Ban tổ chức cuộc thi
ban hành tại công văn số 1814/TL-BTC ngày 06/9/2017 (văn bản đính kèm).
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP BÀI THI
1. Thời gian nộp bài thi: từ ngày 15/10/2017 – 15/11/2017
2. Địa điểm nộp bài thi: Phòng Tư pháp thành phố (Số 1, đường Quang
Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một. Điện thoại 0274.3827923).
Lưu ý: Các đơn vị tổng hợp bài dự thi nộp cho Phòng Tư pháp thành phố và
báo cáo số lượng bài tham gia dự thi cho thầy Nguyễn Huy Hùng chuyên viên
Phòng GDĐT.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Giải cá nhân.
- 01 giải Nhất: 3.000.000 đồng.
- 02 giải Nhì, mỗi giải: 1.500.000 đồng.
- 03 giải Ba, mỗi giải: 1.000.000 đồng.
- 50 giải Khuyến khích, mỗi giải: 300.000 đồng.
2. Giải tập thể.
- 01 giải Nhất: 5.000.000 đồng.
- 01 giải Nhì: 3.000.000 đồng.
- 02 giải Ba, mỗi giải: 2.000.000 đồng.
- 05 giải Khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng.
Giải thưởng do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tổ
chức và phát giải.
Trên đây là Kế hoạch Phát động cuộc thi Viết “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ
luật Tố tụng dân sự” của ngành giáo dục trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một năm
2017, đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị triển khai và thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Phòng Tư pháp thành phố TDM;
- Các trường MN, TH, THCS;
- Lưu: VT.
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