
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LÀO CAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /KH-UBND Lào Cai, ngày        tháng   8   năm 2019 

 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Luật an ninh mạng” trên địa bàn  

tỉnh Lào Cai năm 2019 

   

Căn cứ Kế hoạch số: 198/KH-BCA-A05 ngày 30/5/2019 của Bộ Công an 

về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật an ninh mạng” trong công an nhân 

dân; Kế hoạch số: 156/KH-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về 

triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự 

năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

 UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Luật 

an ninh mạng” trên địa bàn tỉnh năm 2019 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng Luật an ninh mạng và các chủ trương, 

đường lối, chính sách, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về an ninh mạng 

cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai. 

2. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ 

trang và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiểu rõ những nội dung 

cơ bản của Luật an ninh mạng và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên môi 

trường mạng Internet; 

3. Cuộc thi phải được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, 

tiết kiệm, bảo đảm thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên 

chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

 II. NỘI DUNG  

1. Đối tượng dự thi 

Là công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên hiện đang sinh sống và làm việc 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư 

ký - Giúp việc và cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi). 

2. Nội dung, hình thức dự thi 

- Nội dung thi gồm 09 câu hỏi lý thuyết và tự luận, có sự liên hệ thực tế, tập 

trung vào tìm hiểu, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và 

Nhà nước khi ban hành Luật an ninh mạng. 

- Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết. 

3. Thu và nộp bài dự thi 

- Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, người lao 

động, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập tại các cơ quan, ban, 



 2 

ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh nộp bài dự thi về cơ 

quan, đơn vị chủ quản. 

Các cơ quan, đơn vị có người tham gia dự thi có trách nhiệm tổng hợp bài 

thi, lập danh sách tổng số bài dự thi, gửi về Công an tỉnh trước ngày 15/10/2019. 

- Đối tượng khác dự thi nộp bài thi tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 

nơi mình cư trú trong thời gian trên; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập 

danh sách người dự thi gửi về Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp 

huyện tổng hợp danh sách nộp về Công an tỉnh trước ngày 20/10/2019.  

4. Hình thức chấm thi của Ban Giám khảo Cuộc thi: Qua hai vòng sơ 

khảo và chung khảo. 

5. Cơ cấu giải thưởng của Ban Tổ chức 

- Giải tập thể: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 20 giải khuyến khích 

(tính cho cấp sở); 

Giải nhất: 03 triệu đồng; Giải nhì 02 triệu đồng; Giải ba: 1,6 triệu đồng; 

Giải khuyến khích: 01 triệu đồng. 

- Giải cá nhân: 01 giải nhất 02 giải nhì, 03 giải ba, 20 giải khuyến khích; 

Giải nhất: 1,5 triệu đồng; Giải nhì 01 triệu đồng; Giải ba: 700 nghìn đồng; 

Giải khuyến khích: 500 nghìn đồng. 

Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Tổ chức có thể quyết định bổ sung thêm 

cơ cấu giải thưởng. 

6. Thời gian thực hiện 

6.1. Tháng 8/2019 

- Ban hành Kế hoạch và triển khai đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố. Tổ chức tuyên truyền về cuộc thi trên địa bàn 

toàn tỉnh. Đăng tải câu hỏi lên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi đến các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để tham gia dự thi. 

- Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc Ban tổ chức Cuộc thi. 

6.2. Tháng  9 năm 2019 đến tháng 10 năm 2019  

Tiếp tục tuyên truyền về Cuộc thi bằng các hình thức: Ban Tổ chức gửi tài 

liệu đến các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện để đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện; 

Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền trên 

hệ thống thông tin, truyền thông địa phương; 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo tuyên truyền bằng hệ thống 

loa truyền thanh đến cơ sở. 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực 

tiếp tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, học 

sinh, sinh viên, người lao động và Nhân dân tham gia Cuộc thi. 
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- Ban Tổ chức hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương triển 

khai Cuộc thi tại theo đúng Thể lệ. 

 - Tổ chức thu bài dự thi, thống kê số lượng người dự thi; 

7. Kinh phí tổ chức Cuộc thi 

Thực hiện theo Quyết định số: 1418/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt chi tiết dự toán chi ngân sách năm 

2019 của Công an tỉnh Lào Cai. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Công an tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành đoàn thể, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực 

hiện Kế hoạch này; tham mưu ban hành các quyết định thành lập Ban Tổ chức, 

Ban Giám khảo, Tổ thư ký - Giúp việc Cuộc thi; 

- Chuẩn bị nội dung, câu hỏi, đáp án; hướng dẫn cơ quan, doanh nghiệp, 

nhà trường thực hiện Cuộc thi; tổ chức Cuộc thi đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; 

- Chuẩn bị thời gian, địa điểm, thành phần các cuộc họp Ban Tổ chức, Ban 

Giám khảo, Tổ thư ký - Giúp việc, tổ chức tổng kết Cuộc thi đúng thời gian, đảm 

bảo chất lượng, hiệu quả;  

- Tuyên truyền sâu rộng cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

tuyên truyền bằng băng zôn, pano, áp phích trên địa bàn toàn tỉnh để đông đảo cán 

bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và Nhân dân nắm được. 

- Thanh toán, quyết toán kinh phí theo đúng quy định của pháp luật; 

- Kết thúc Cuộc thi, tổng hợp, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh và 

Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các trường tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ, giáo viên, 

sinh viên, học sinh từ 14 tuổi trở lên tham gia Cuộc thi; là đầu mối thu, nộp bài thi 

của ngành giáo dục về Công an tỉnh theo thời gian quy định; 

- Báo cáo tổng kết Cuộc thi gửi về Cơ quan thường trực để tổng hợp báo 

cáo Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh;  

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các ngành chức năng 

bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền Cuộc thi tìm Luật an ninh mạng (Kế 

hoạch Cuộc thi, Thể lệ Cuộc thi, Đề thi, kết quả Cuộc thi…) qua hệ thống loa 

truyền thanh, tuyền hình đến cơ sở; 

4. Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan 

ngành dọc trên địa bàn tỉnh 

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức, 

Ban Giám khảo, Tổ Thư ký - Giúp việc Cuộc thi theo đề nghị của Công an tỉnh; 
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- Tuyên truyền, vận động để 100% cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ 

các lực lượng vũ trang tham gia dự thi. Tổ chức thu, sơ loại và nộp bài thi về 

Công an tỉnh trong thời gian quy định. 

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền vận động cán bộ, Nhân dân tham gia Cuộc 

thi; thu, sơ loại và nộp bài dự thi về Công an tỉnh trong thời gian quy định. 

6. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và các tổ 

chức thành viên 

- Cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức Cuộc thi theo đề nghị của Công an tỉnh; 

- Động viên, khích lệ đoàn viên, hội viên tích cực tham gia Cuộc thi; thu, sơ 

loại và nộp bài dự thi nộp về Công an tỉnh trong thời gian quy định. 

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Lào Cai 

- Cử lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức Cuộc thi theo đề nghị của Công an tỉnh; 

- Chỉ đạo định hướng công tác thông tin tuyên truyền (Kế hoạch Cuộc thi, 

Thể lệ Cuộc thi, kết quả cuộc thi…) 

Căn cứ nội dung kế hoạch này, các sở, ban, ngành trực thuộc, Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện; 

Giao Công an tỉnh, Cơ quan thường trực Cuộc thi tìm hiểu Luật an ninh 

mạng thường xuyên báo cáo tiến độ và kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp 

thời chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                     TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  

- Bộ Công an;                                                                                         KT.CHỦ TỊCH 

- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;                                                     PHÓ CHỦ TỊCH 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;                                              
- Uỷ ban MTTQ tỉnh;                                                                                
- Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn; 

- Thành viên HĐPBGD pháp luật tỉnh; 

- Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH BĐBP tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Lào Cai, Đài phát thanh TH tỉnh;                                              
- Lãnh đạo VP; 

- Ban BTVPUBND tỉnh; 

- Lưu. VT, TH1,4, NC1. 

                                                                              Lê Ngọc Hưng 
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