
 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ 

PHÒNG, CHỐNG BỆNH 

TRUYỀN NHIỄM 

 
Số:        /QĐ-BTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tuyên Quang,  ngày      tháng 10 năm 2021  

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban Ra đề thi, Ban Xét giải, Tổ Thư ký giúp việc Ban 

 Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về 

 phòng, chống bệnh truyền nhiễm” 

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

 

Căn cứ Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 29/9/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về 

phòng, chống bệnh truyền nhiễm”;  

Căn cứ Quyết định số 1532/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực 

tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm”; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật 

và phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập và nhiệm vụ của Ban Ra đề thi 

1. Thành lập Ban Ra đề thi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về 

phòng, chống bệnh truyền nhiễm”, gồm các Ông, Bà có tên sau đây: 

a) Bà Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Trưởng Ban Tổ 

chức Cuộc thi - Trưởng ban; 

b) Bà Vũ Thị Minh Hiền, Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp - Thành viên; 

c) Bà Lê Đào Bích, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y dược, Sở Y tế - Thành 

viên; 

d) Bà Trương Thị Lan, chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp - Thành viên. 

2. Nhiệm vụ của Ban Ra đề 
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a) Xây dựng Bộ câu hỏi trắc nghiệm thuộc ngân hàng câu hỏi Cuộc thi 

theo các nội dung quy định tại mục 1 phần II Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 

29/9/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh (mỗi câu hỏi có 04 phương án trả lời); 

b) Thực hiện thẩm định Bộ câu hỏi đảm bảo chính xác; thực hiện nghiêm 

chế độ bảo mật Bộ câu hỏi theo đúng quy định của pháp luật; chuyển Bộ câu 

hỏi cho Ban Tổ chức Cuộc thi trước ngày 14/10/2021. 

Điều 2. Thành lập và nhiệm vụ của Ban Xét giải 

1. Thành lập Ban Xét giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về 

phòng, chống bệnh truyền nhiễm”, gồm các Ông, Bà có tên sau đây: 

a) Bà Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Trưởng Ban Tổ 

chức Cuộc thi - Trưởng ban; 

b) Bà Vũ Thị Minh Hiền, Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp - Phó Trưởng ban; 

c) Bà Lê Đào Bích, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y dược, Sở Y tế - Thành 

viên; 

d) Ông Hoàng Danh Tuyên, Chuyên viên, Phòng Quản lý công nghệ 

thông tin và bưu chính viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên;  

đ) Ông Nguyễn Đức Thành, chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi 

hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp - Thành viên. 

2. Nhiệm vụ của Ban Xét giải 

a) Thực hiện xét giải theo đúng quy định của Thể lệ Cuộc thi; 

b) Báo cáo Ban Tổ chức Cuộc thi về những vấn đề phát sinh trong quá 

trình xét giải, về kết quả xét giải; trình Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định và trao 

giải Cuộc thi. 

Điều 3. Thành lập và nhiệm vụ của Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức 

Cuộc thi 

1. Thành lập Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm 

hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm” , gồm các Ông, Bà có tên 

sau đây: 

a) Ông Nguyễn Đức Thành, chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi 

hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp - Tổ trưởng; 

b) Bà Trương Thị Lan, chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp - Thành viên; 

c) Ông Hoàng Danh Tuyên, chuyên viên, Phòng Quản lý công nghệ 

thông tin và bưu chính viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên;  

d) Bà Nguyễn Thị Hiền, chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp - Thành viên. 
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2. Nhiệm vụ của Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi. 

Tham mưu, giúp Ban Tổ chức Cuộc thi thực hiện các nhiệm vụ quy 

định tại Điều 2 Quyết định số 1532/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2021 

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về thành lập Ban Tổ chức 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm” . 

Điều 4. Ban Ra đề thi, Ban Xét giải, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức 

Cuộc thi làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành 

nhiệm vụ.  

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Các Ông, Bà có tên tại Khoản 1 Điều 1, Khoản 1 Điều 2 và Khoản 1 

Điều 3; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./.  

 

 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- PCTUBND tỉnh Hoàng Việt Phương (báo cáo); 
- UB MTTQ tỉnh; 
- Tỉnh Đoàn TN; 
- Báo Tuyên Quang; 
- Các Sở: Y tế, TT&TT, GD&ĐT; 
- Như Điều 5 (thực hiện); 
- Trang TTĐT PBGDPL tỉnh; 

- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL. 
 (VTM.Hiền) 

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI   

    KT.TRƯỞNG BAN  

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Nguyễn Thị Thược 
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