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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, 

tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng”                       
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật phổ biến giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án“Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”; 

Căn cứ Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 01/10/2019 của Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021"; 

Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 16/3/2021 của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 08/6/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, 

tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 321/TTr-STP 

ngày 09 tháng 6 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là cuộc thi), gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi 

- Ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 
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2. Các Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi 

- Ông Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó trưởng Ban Thường trực; 

- Ông Hoàng Văn Truyền, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; 

- Ông Đinh Văn Hưng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh. 

3. Các Ủy viên Ban Tổ chức cuộc thi 

- Ông Cao Thanh Tùng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ông Lê Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Ông Hà Đình Hậu, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Ông Ngô Quang Tự, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa; 

- Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; 

- Bà Nguyễn Thị Hương, Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ; 

Mời các ông (bà) có tên sau đây tham gia thành viên Ban Tổ chức cuộc thi 

- Ông Lê Ngọc Chiến, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ông Hoàng Bá Tường, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy; 

- Bà Lê Thị Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổ chức cuộc thi 

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai cuộc thi theo 

Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 08/6/2021, cụ thể: 

- Ban hành thể lệ, chủ đề thi thuyết trình; thông báo thời gian, địa điểm; 

cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết đảm bảo cho cuộc thi; 

- Quyết định việc thành lập, thay đổi, bổ sung thành viên Ban Giám 

khảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Giám khảo; xây dựng đáp án, ban hành biểu 

mẫu tổng hợp điểm thi, phiếu chấm điểm; 

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức chấm thi; giải quyết các vấn đề 

vướng mắc, khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức cuộc thi; 

- Công nhận kết quả chấm điểm và tổng kết, đánh giá kết quả cuộc thi, 

trao giải thưởng cho các thí sinh tham gia dự thi. 

2. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Tổ chức do Trưởng Ban Tổ 

chức phân công. Ban Tổ chức cuộc thi tự giải thể sau khi cuộc thi kết thúc. 

3. Về sử dụng con dấu: Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi ký ban hành văn 

bản sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó trưởng Ban Thường trực 

Ban Tổ chức cuộc thi ký thay Trưởng Ban sử dụng con dấu của Sở Tư pháp. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, 

ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ông 

(bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 Quyết định; 

- Bộ Tư pháp (để báo cáo); 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTTHC-NC. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 

Đỗ Minh Tuấn 
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