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KE bACH 

To chfrc Cuc thi "TIm hiêu pháp Iut v phông, chng ma tñy" 
cho hQc viên ti các co so' cai nghin ma tñy trên dla  bàn 

Thành phô Ha Ni näm 2018 

Thirc hin k hoch s 256/KH-UBND ngày 29 tháng 12 nàm 2017 cüa Uy 
ban nhân dan thành ph6 Ha Ni v ph bin, giáo diic pháp 1ut, hôa giâi a co só, 

chu.n tip cn pháp 1u.t, xây dirng và thirc hin hrnmg rnc, quy uác trên dja bàn 

Thành ph 11am 2018, Hi dng phôi h9p PBGDPL Thành pM Ha Ni ban hành 

K hoch t chüc cuc thi tim hiu pháp 1ut v phong cMng ma tüy cho h9c viên 

ti các Ca s cai nghin ma tüy trên da bàn thành pM nàm 2018; 

I. MUC IMCH, YEU CAU: 
1.MiicdIch: 
- Cuc thi dugc t chirc nhàm mic dIch nâng cao nhn thirc cüa hoc viên 

ti CC ca sa cai nghin v hu qua, tác hi cüa ma tu dê mi h9c viên có thirc 
tIch circ han trong vic quy& tam tü bô ma t1[y, h.n ch tái nghin khi tri v cong 
dông. 

- Cuc thi gop phn t.o nell phong trào hành dng phông, cMng ma tu 

rng khp, tmg buac gop phn lam giàm thiu t nn ma tu trén dja bn hành 
pM. 

2.Yêu câu: 

- Cuc thi dugc trin khai tâi các bce viên ti các ca sô cai nghiên ma tay 
trén dja bàn Thành pM 

- Cuc thi cn t chirc vai tinh thin nghiêm tüc, thit thçrc và hiêu qua 

II..DOI TIJ'QNG, NO! DUNG VA HINII THtC: 
1. Bitungthi: 

Là các hpc viên ti ca s& eai nghin ma tüy s 1,2,3,4,5,6,7 trr tia bn 
thành pM Ha Ni 

Mi ca sa cai nghin ma tüy 1ra chn cr 01 i gm 10 (muè'i) hçc viên 
cüa ca sâ d tham gia cuc thi. 

2. Ni dung thi: 



Kiên thüc ye Lut Phông chông ma tüy; B 1ut HInh sir so 100/2015 và 

Lut süa di, b sung mt so diêu cüa B 1ut HInh si so 100/2015 riärn 201.7 

phn quy dnh các ti pham v ma tüy; Lust xü 1 vi phm hành chInh s 
15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; các Nghj djnh cüa ChInh phü, cäc van ban quy 

dnh cña các cp v cong tác phOng chng ma t11y; các chInh sách cüa Dáng và 

nhà nuâc di vi nguñ sau cai nghin ma tüy. 

3. HInh thtl'c thi: 
Cuc thi thrgc tè chüc duii hlnh thirc san khu hóa bao gm các phn thi 

1 thuy&, hng bin, nàng khiu. 

+ Phn thi 1 thuyt: trã lôi các câu hOi ma Ban To chrc dua ra. 

+ Phn thi hung bin: Hung bin v các chü dé ma Ban To chiic dim ra, 

trong do gith thiu v mô hInh hot dng cüa Co. sâ cai nghin ma tüy. 

+ Phn thi näng khiu: hat, chèo, ho, ye, ngâm tho, kjch nói. . .(khuyn khIch 

các tit muc tu biên, ti,r din) tuyên truyn ph bin pháp 1ut v phOng, chông ma 

tOy. 

III. TIEN DO THIJC HIN: 

1. Qu 1/2018: 

- Xây dung K hoach và Th 1 cuc thi "TIm hiu pháp 1u.t v phOng 

chng ma tOy" và trin khai dn CáC co' s& cai nghin ma tOy trên da ban thãnh 

ph näm 2018. 

- Thânh 1p Ban T chirc, Ban Giám khão, T Thu k cuc thi. 

2.QuI1J2018: 

- Thng 4: Xây drng câu hói 1 thuyt, chU d hOng bin cOa cuc thi. 

- Dtr kin tháng 6/20 18: T chOc cuc thi ('Thô'i gian ci th sê thông bco 
sau) 

IV. CCI CAU GIAI THIfING: 

01 giãi nht: 5.000.000 dông; 02 giâi nhI: 3.000.000 dng/01 giâi; 04 giOi 

ba: 2.000.000 dng/01 giâi. Mi'irc giâi thu&ng cOa cuOc  thi con dugc b sung tO 
ngun xã hi hóa (nu co) 

V. KINH PHI TO CH1XC THUC HIN: 
Kinh phi cuc thi duçic trIch tO ngun kinh phi cOa Hi dng ph& hqp pM 

bin, giáo dçic pháp 1u.t thành pM nàm 2018 và ngun xà hi hóa (nu co) 

VI. PHAN CONG TRACH NHIEM: 
1.S& Tir pháp: Ca quan thi.thng trirc Hi dng ph& hp pM bin, giáo dic 

pháp 1ut Thành pM (Thi.thng trirc Ban T chOc cuc thi) có trách nhim: 



TM. HOT BONG 
KT. CHU TICII 

O CHU TJCH 

Oc SO TTI PHAP 
uânHtro'ng 

- Tham muu cho Hi dàng phi hcTp PBGDPL Thành phô ban hánh K 

hoach; Ban hành Th 1 cuc thi; Quyt djnh Thành l.p Ban T chiTrc cuc thi; 

Quyt djnh thành 1p Ban Giám kháo cuc thi. 
- Xây dvng  câu hói thi và chü d hung bin. 

- To chirc cuôc thi. 

2. S& Lao dng Thtro'ng binh và Xã hi. 

- Phi hcTp Si Tu pháp xây dirng Kê hoch cuc thi, The i cuôc thi, câu 

höi thi, chü d hung bin cuc thi. 

- Cu nguè'i tham gia Ban Ti chirc, Ban Giám khào cuc thi. 

- Lira ch9n 01 (met) Ca s& cai nghin ma tüy lam dia dim t chirc cuc thi. 

- Phi hcp Si Tu pháp trong cong tác chuân bj cuc thi. 
r 9 9 9 • • A 9 A 3.Cac so', ban, nganh, doan the thanh pho co lien quan: Cu can bç tham 

gia Ban Tt chirc, Ban Giám khâo cuc thi cp Thành pM theo d ngh co' quan 

Thix&ng trrc Ban T chirc cuc thi. 

4.Sö' Tài chInh: B trI kirth phi trin khai thrc hin K hoch tO ch'rc cuc 

thi. 

5JJài Phát thanh và Truyn hInh Ha Ni, Báo Ha Ni mó'i, Bo Pháp 
1ut và Xã hôi, Báo Kinh t và Do th, Báo An ninh Thu do có trách nhim dua 

tin, tuyên truyn rng ri v cuc thi. 

Hi dng ph6i hçp PBGDPL Thành pM d nghj các s&, ban, ngành, doàn 

th nghiêm tüc trin khai K hoch nay; báo cáo tin do, kt qua thçrc hin vâi 

Hi dng pMi hcp PBGDPL Thành pM (qua Thumg trirc là S& Tu pháp Ha Ni) 

d tng hçip báo cáo. 

No'inhân: 
-B/c Lé Hông Soii - PCT UBND TP (de b/c); 
- Si Lao dng Thuong binh va Xã hi (de p/h) 
- Các s&, ban, nganh doàn the TP (dê biêt); 
-Ccy sr cai nghin ma tüy 1,2,3,4,5,6,7 (de tlh); 
- Liru: VT, PBGDPL. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

		2018-03-13T10:26:33+0700
	Đơn vị thực hiện ký
	Lý do thực hiện ký




