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UBND QUẬN LONG BIÊN 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:  38/KH-PGD&ĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Long Biên, ngày 05 tháng 6  năm 2017 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015”  

ngành Giáo dục và Đào tạo Long Biên năm 2017 

 

Thực hiện kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 30/5/2017 của UBND quận 

Long Biên về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự 2015” trên địa bàn quận 

Long Biên năm 2017, Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm 

hiểu Bộ luật Dân sự”  trong ngành GD&ĐT Long Biên với các nội dung cụ thể như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự 

năm 2015 cho cán bộ, công chức, viên chức, cha mẹ học sinh, học sinh;  nhằm giúp 

cho cán bộ, công chức, viên chức, CMHS, HS các nhà trường trên địa bàn quận 

hiểu, nắm vững nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

 2. Yêu cầu: 

  Cuộc thi cần được tổ chức với tinh thần trách nghiêm túc, thiết thực, hiệu 

quả, huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức trong 

các nhà trường. 

 Xác định cụ thể nội dung liên quan đến công việc, thời hạn, tiến độ hoàn 

thành và trách nhiệm của các nhà trường trong việc tổ chức cuộc thi, bảo đảm tính 

đồng bộ, kịp thời, thống nhất, tiết kiệm và hiệu quả. 

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, NỘI DUNG CUỘC THI 

1. Đối tượng: 

- Là cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường MN, TH, THCS công lập trên 

địa bàn quận. 

2. Hình thức dự thi: 

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết, gồm ba phần: trắc nghiệm, lý 

thuyết và tự luận trên giấy A4. 

3. Nội dung cuộc thi:  
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 Cuộc thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm, lý thuyết và tự luận tìm hiểu một số 

nội dung cơ bản của Bộ luật dân sự năm 2015. Cụ thể: những quy định chung, 

quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng. 

(Thể lệ chi tiết kèm theo) 

III. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ TỔ CHỨC CUỘC THI 

1. Từ ngày 10/6/2017 đến ngày 24/8/2017  

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi đến các nhà trường trên 

địa bàn quận. 

- Tô chức tuyên truyền, thông tin về cuộc thi đến toàn thể cán bộ, giáo viên, 

nhân viên, CMHS và HS. 

- Phát động cuộc thi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà 

trường. 

- Phát bài dự thi, thể lệ đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường 

tham gia cuộc thi. 

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia dự thi làm bài thi. 

- Thành lập Ban giám khảo chấm vòng sơ khảo Cuộc thi. 

2. Từ ngày 25/8/2017 đến ngày 15/9/2017 

- Các nhà trường nộp bài dự thi về phòng GD&ĐT (Trước ngày 01/9/2017). 

Số lượng bài dự thi: 02 bài/trường. 

- Phòng GD&ĐT báo cáo số lượng, nộp bài dự thi về phòng Tư pháp (Trước 

05/9/2017) 

- Phòng Tư pháp tổ chức chấm sơ khảo cuộc thi. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả và lựa chọn bài thi có chất lượng nộp về ban tổ 

chức cuộc thi cấp Thành phố (trước ngày 15/9/2017) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai cuộc thi đến các trường học thuộc Quận 

- Thu bài dự thi của các nhà trường. 

- Tổng hợp báo cáo số lượng và bài dự thi của Ngành về Phòng Tư pháp 

Quận. (Trước ngày 05/9/2017) 

2. Các trường MN, TH, THCS công lập trên địa bàn Quận 

- Tổ chức tuyên truyền về nội dung cuộc thi tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, 

CMHS, học sinh. 
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- Tổ chức phát động cuộc thi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong 

nhà trường 

- Tổ chức chấm sơ khảo bài dự thi cấp trường. 

- Báo cáo số lượng bài dự thi cấp trường và nộp 02 bài dự thi về Phòng 

GD&ĐT (Trước ngày 01/9/2017). 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” 

trong ngành GD&ĐT Long Biên. Phòng GD&ĐT yêu cầu các nhà trường nghiêm 

túc thực hiện, tổ chức triển khai có hiệu quả. 

Mọi vướng mắc xin liên hệ chuyên viên phụ trách: đ/c Hoàn Cẩm - 

098.973.6171. 

 
Nơi nhận:  
- Các trường MN, TH, THCS; 
- Lưu VP. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thị Hằng 

 

 

 

 

 

 

 

 


