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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Thể lệ cuộc thi 

“Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật  

về các quyền dân sự, chính trị” 

 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

 

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-HĐPH ngày 27/02/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 

An Giang; 

Căn cứ Kế hoạch số 79/KH-HĐPH ngày 04/6/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc tổ chức cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp 

luật về các quyền dân sự, chính trị” trên địa bàn tỉnh An Giang;  

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-HĐPH ngày 20/6/2018 của Hội đồng Phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi 

“Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính 

trị” trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Ban Tổ chức cuộc thi cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền 

pháp luật về các quyền dân sự, chính trị” trên địa bàn tỉnh An Giang, 
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trị”; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.  

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- UBND tỉnh;  

- Vụ PBGDPL – Bộ Tư pháp; 

- Cục Công tác phía nam – Bộ Tư pháp; 

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh; 

- Hội đồng PHPBGDPL cấp huyện; 

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Cao Thanh Sơn 
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THỂ LỆ 

Cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về 

 các quyền dân sự, chính trị” trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

 

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ 

chức, hòa giải viên ở cơ sở, hội viên trong các tổ chức hội, đoàn thể, công dân 

Việt Nam đang cư trú, học tập, công tác trên địa bàn tỉnh An Giang, không phân 

biệt thành phần, dân tộc, lứa tuổi, giới tính, đều có thể tham gia Cuộc thi “Sáng 

tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị” 

trên địa bàn tỉnh An Giang. 

2. Thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi 

này không được dự thi. 

II. YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI 

1. Nội dung Cuộc thi 

a) Kịch bản tiểu phẩm dự thi có nội dung giới thiệu tinh thần, nội dung cơ 

bản và nh ng quy định quan trọng của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, 

chính trị. Các quyền dân sự, chính trị được quy định tại Hiến pháp năm 2013 và 

các đạo luật khác do Quốc hội ban hành. Các quyền dân sự, chính trị có thể hiểu 

như sau: 

Theo Công ước quốc tế năm 1966, thì quyền dân sự và chính trị của từng 

cá nhân được xác định, bao gồm: Quyền bình đẳng gi a nam và n , vợ và 

chồng; Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo; Quyền được hưởng tự do và an toàn 

cá nhân (Không ai bị tước quyền tự do trừ trường hợp việc tước quyền đó là có 

lý do và theo đúng nh ng thủ tục mà luật pháp đã quy định); Quyền kết hôn và 

lập gia đình của nam và n  đến tuổi kết hôn; Quyền cư trú hợp pháp; Quyền 

không bị can thiệp một cách tuỳ tiện hoặc bất hợp pháp vào đời sống riêng tư, 

gia đình, nhà ở, thư tín, hoặc bị xâm phạm bất hợp pháp đến danh dự và uy tín; 

Quyền của trẻ em (không phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ng , tôn 

giáo, nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội, tài sản hoặc dòng dõi) được hưởng nh ng 
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biện pháp bảo hộ của gia đình, xã hội và nhà nước; Quyền bầu cử và quyền được 

xét xử bình đẳng, theo đúng trình tự pháp luật...  

Theo Hiến pháp năm 2013, quyền dân sự và chính trị của cá nhân được 

thể hiện ở việc: Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp 

luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; Mọi người có quyền bất khả 

xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; Công dân có 

quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước; Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, 

tôn giáo; Công dân nam, n  bình đẳng về mọi mặt; Quyền bầu cử, ứng cử; Công 

dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội; Nam, n  có quyền kết hôn, ly 

hôn; Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục… 

Các văn bản pháp luật có liên quan: Bộ luật dân sự năm 2015, Bộ luật 

Hình sự năm 2015; Luận Hôn nhân và Gia đình năm 2014; Luật Giáo dục 2005; 

Luật Trẻ em 2016; Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016; Luật Bầu cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015. 

b) Kịch bản tiểu phẩm dự thi phải đúng chủ đề nội dung quy định, có cốt 

chuyện, kịch bản gắn với tình huống, xử lý tình huống, có nhân vật. Kịch bản 

tiểu phẩm dự thi chưa gửi tham gia các cuộc thi nào khác; nội dung kịch bản tiểu 

phẩm dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức (nếu 

trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng).  

c) Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng kịch bản tiểu phẩm dự thi để vu 

khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo 

đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác. 

2. Hình thức dự thi 

a) Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết kịch bản tiểu phẩm bằng 

tiếng Việt. 

b) Kịch bản tiểu phẩm dự thi được viết tay hoặc đánh máy trên giấy. Độ 

dài mỗi kịch bản tiểu phẩm dự thi được giới hạn từ 03 - 05 trang A4 (cỡ ch  14); 

đánh số trang theo thứ tự. Cá nhân dự thi phải đặt tên cho kịch bản tiểu phẩm 

(có thể đặt phía trên kịch bản tiểu phẩm hoặc ngoài bìa kịch bản tiểu phẩm). 

c) Trang bìa kịch bản tiểu phẩm dự thi ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm 

sinh; giới tính; dân tộc; số điện thoại, địa chỉ (nơi ở, nơi học tập hoặc nơi công 

tác) của người dự thi. 

Trường hợp cá nhân dự thi vi phạm các quy định về hình thức và nội 

dung nêu trên, Ban Tổ chức sẽ quyết định hủy kịch bản tiểu phẩm dự thi hoặc 

hủy giải thưởng. 

 

III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI 

1. Yêu cầu về nội dung 

a) Nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình 

thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng. 
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 b) Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, 

xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 

chính quyền địa phương; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm 

pháp luật khác. 

2. Yêu cầu về hình thức 

Bài dự thi đảm bảo hình thức như sau: 

a) Bài dự thi được trình bày bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên 

giấy A4; đánh số trang theo thứ tự, độ dài mỗi kịch bản tiểu phẩm dự thi được 

giới hạn từ 03 đến 05 trang giấy A4 (cỡ ch  14). 

b) Cá nhân dự thi phải đặt tên cho kịch bản tiểu phẩm (có thể đặt phía trên 

kịch bản tiểu phẩm hoặc ngoài bìa kịch bản tiểu phẩm). 

c) Bài dự thi phải đóng lại thành quyển. Trang bìa ghi thông tin cá nhân 

đầy đủ theo mẫu cho Ban Tổ chức phát hành, đăng tải trên cổng thông tin của 

các cơ quan sau: Sở Tư pháp, Báo An Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Hội liên hiệp phụ n  tỉnh, cổng thông tin các huyện, 

thị xã, thành phố, người dự thi ghi đầy đủ các thông tin vào trang này.  

d) Trường hợp vi phạm các quy định nêu trên, Ban Tổ chức sẽ loại (hủy) 

bài dự thi hoặc hủy giải thưởng. 

3. Số lượng bài dự thi 

Không giới hạn số lượng kịch bản tiểu phẩm dự thi đối với mỗi cá nhân 

(Nếu 01 cá nhân dự thi nhiều kịch bản tiểu phẩm đạt được nhiều giải thì chỉ 

được chọn trao giải thưởng có giá trị cao nhất). 

4. Lưu giữ các bài dự thi 

Sở Tư pháp lưu gi  các kịch bản tiểu phẩm dự thi đạt giải. Các kịch bản 

tiểu phẩm dự thi đạt giải sẽ được đăng tải, giới thiệu trên các phương tiện thông 

tin đại chúng của địa phương và có thể được sử dụng để xây dựng video clip 

phát hành trên địa bàn tỉnh phục vụ việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật về các quyền dân sự, chính trị. 

Đối với các kịch bản tiểu phẩm dự thi không đạt giải, trong thời gian 03 

tháng kể từ ngày tổng kết, trao giải thưởng, nếu có khiếu nại bằng văn bản, thì 

Ban tổ chức có thẩm quyền giải quyết. Sau 03 tháng kể từ ngày tổng kết, trao 

giải thưởng, nếu không có khiếu nại bằng văn bản liên quan đến cuộc thi, thì sẽ 

tiêu hủy theo quyết định của Giám đốc Sở Tư pháp.  

IV. PHẠM VI, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI 

DỰ THI 

1. Phạm vi tổ chức cuộc thi 

Cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các 

quyền dân sự, chính trị” được tổ chức trong phạm vi tỉnh An Giang. 
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2. Thời gian phát động, tổng kết, gửi bài, nhận bài dự thi, địa chỉ nhận 

bài dự thi 

a) Thời gian phát động, tổng kết và trao giải cuộc thi 

- Phát động cuộc thi trên địa bàn tỉnh An Giang và nhận bài dự thi: từ 

ngày 15/6/2018 đến trước 17h00’ ngày 30/9/2018. 

- Tổng kết và trao giải cuộc thi: dự kiến trong tuần lễ Ngày pháp luật 

(tháng 11/2018). 

b) Địa chỉ nhận bài dự thi 

 Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật tỉnh tiếp nhận bài dự thi của cá nhân trên địa bàn tỉnh (Phòng Phổ 

biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp thực hiện tiếp nhận). 

Cá nhân gửi bài dự thi theo địa chỉ: Sở Tư pháp An Giang – số 269, 

đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang (Ngoài phong bì ghi rõ: Tham dự Cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm 

tuyền truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị” trên địa bàn tỉnh An 

Giang). 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể cử cá nhân, bộ phận làm đầu mối 

tiếp nhận bài dự thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình và tổng hợp gửi về Sở 

Tư pháp theo thời gian nêu trên. 

c) Gia hạn thời gian tiếp nhận bài dự thi:  

Căn cứ vào tình hình tham gia dự thi của thí sinh, Ban Tổ chức quyết định 

gia hạn thời gian, hình thức tiếp nhận bài dự thi. 

V. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI 

1. Cơ cấu giải thưởng 

- 01 giải nhất trị giá: 5.000.000 đồng  

- 02 giải nhì, mỗi giải trị giá: 3.000.000 đồng  

- 03 giải ba, mỗi giải trị giá: 1.000.000 đồng 

- 04 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 500.000 đồng 

2. Hình thức thưởng 

Ban Tổ chức cuộc thi tặng Giấy khen và tiền thưởng theo cơ cấu giải 

thưởng cho các cá nhân có bài thi đạt giải theo cơ cấu giải thưởng nêu tại khoản 1, 

mục V Thể lệ này. Ban Tổ chức đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng 

khen cho cá nhân đạt giải nhất cuộc thi. 

Ngoài ra, Ban Tổ chức tặng 40 giấy khen cho tổ chức, cá nhân tích cực 

tham gia cuộc thi. 

VI. NGUỒN KINH PHÍ 
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Kinh phí tổ chức cuộc thi được chi từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Tư 

pháp, kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật đã bố trí trong dự toán năm 2018 của 

Sở Tư pháp và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có)../. 

 

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Cao Thanh Sơn 
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