UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG
BAN TỔ CHỨC LIÊN HOAN

Số: 1071 /TL-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nha Trang, ngày 13 tháng 8 năm 2018

THỂ LỆ
Liên hoan tuyên truyền lƣu động về phòng, chống mua bán ngƣời
trên địa bàn thành phố Nha Trang
Căn cứ Kế hoạch số 4770/KH-UBND-VHTT ngày 13/7/2018 của UBND
thành phố về việc tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động về phòng, chống
mua bán người trên địa bàn thành phố Nha Trang;
Căn cứ Quyết định số 6634/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND thành
phố về việc thành lập Ban Tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động về phòng,
chống mua bán người trên địa bàn thành phố Nha Trang,
Ban Tổ chức Liên hoan ban hành Thể lệ Liên hoan gồm các nội dung sau:
I. ĐỐI TƢỢNG, HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI
1.Đối tƣợng tham dự Liên hoan
Là những diễn viên không chuyên, đang sống, học tập, công tác tại các xã,
phường, cơ quan, đơn vị thành phố. Số lượng diễn viên tùy theo chủ đề, kịch
bản của mỗi đội mà bố trí cho phù hợp, diễn viên không được tham gia cùng lúc
cho 02 Đội (trừ nhạc công).
2.Hình thức và nội dung thi
Liên hoan được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa và thi tập thể theo đội.
Các đội thi bốc thăm để xác định thứ tự thi. Nội dung thi của mỗi đội thi gồm 3
phần:
a) Phần thi chào hỏi: ( 10 điểm)
Giới thiệu về đội thi và địa phương mà đội thi đại diện gồm: tên thành viên
chính thức của đội thi; điều kiện địa lý, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, đời
sống pháp luật, tình hình phòng, chống các loại tội phạm của địa phương nhất là
tội phạm mua bán người. Hình thức thi do các đội tự quyết định đảm bảo tính
sáng tạo, linh hoạt, sinh động, hấp dẫn, thể hiện được bản sắc địa phương và phù
hợp với đặc điểm của đội thi.
Thời gian thi của mỗi đội không quá 10 phút. Lƣu ý: Đảm bảo hài hòa 03
phần trình diễn bao gồm ca múa nhạc, tuyên truyền trực quan, giới thiệu đội thi.
b) Phần thi trắc nghiệm: ( 10 điểm)
Các đội thi cùng ra sân khấu, cử đại diện lên bốc thăm bộ câu hỏi. Các đội
thi trả lời 03 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi được chuẩn bị trong 15 giây, trả
lời đúng được 10 điểm. ( Đính kèm 15 câu hỏi)

c) Phần thi tiểu phẩm: ( 10 điểm)
Đội thi trình bày tiểu phẩm dự thi được chuẩn bị trước. Các nội dung liên
quan đến mua bán người vì mục đích cưỡng bức tình dục, cưỡng bức lao động, môi
giới hôn nhân trái phép, lao động qua biên giới và tội phạm mua, bán nội tạng. Dấu
hiệu của các tội phạm thực hiện việc lừa gạt, dụ dỗ để mua bán người, cách thức
giải quyết, ứng phó giúp nâng cao cảnh giác và tự bảo vệ mình. Giới thiệu
những kinh nghiệm hay, gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống
mua bán người.
Hình thức thể hiện có thể là kịch nói, dân ca kịch ( bài chòi, ca cổ, quan họ)
hoặc các hình thức khác, bảo đảm có sự liên kết và thống nhất giữa chủ đề với
nội dung, hình thức và thông điệp cần truyền tải.
Thời gian thi của mỗi đội không quá 15 phút.
Lƣu ý: Cho phép các xã, phường có khó khăn về kinh phí được ghép 2
xã, phường thành một đội nhằm mục đích tiết kiệm kinh phí và nâng cao chất
lượng chương trình tham gia Liên hoan.
1. Địa điểm và thời gian tổ chức thi
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Vĩnh Phương
- Thời gian: 03 ngày (từ 24-26/8/2018)
+ Khai mạc và thi diễn: lúc 7h30 ngày 24/8/2018
+ Thi diễn: lúc 19h00 ngày 24-25/8/2018
+ Bế mạc và trao giải: lúc 19h00 ngày 26/8/2018
II. BAN GIÁM KHẢO VÀ TỔ THƢ KÝ
1. Thành phần Ban Giám khảo
Ban Tổ chức Liên hoan quyết định thành lập Ban Giám khảo. Thành viên Ban
Giám khảo Liên hoan là người am hiểu, có uy tín, năng lực, trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ, có kiến thức pháp luật đã hoặc đang công tác tại cơ quan, đơn vị.
Ban Giám khảo gồm 5 thành viên trong đó Trưởng ban là Trưởng phòng
Văn hóa và Thông tin.
Nhiệm vụ của Ban Giám khảo: Ban Giám khảo có nhiệm vụ chấm thi trung
thực, chính xác, công bằng và khách quan; tổng hợp và báo cáo kết quả chấm thi
cho Ban Tổ chức Liên hoan và tham mưu Ban Tổ chức Liên hoan quyết định
việc xếp giải.
2. Tổ thƣ ký: Có nhiệm vụ in ấn tài liệu, tổng hợp kết quả chấm thi và thực
hiện một số nhiệm vụ khác phục vụ việc chấm thi theo yêu cầu của Ban Giám
khảo Liên hoan.
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III. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG
1. Cơ cấu giải thƣởng
1 giải Nhất
02 giải Nhì
03 giải Ba
10 giải Khuyến khích
2. Hình thức khen thƣởng
Các đội tham gia dự thi được tặng cờ lưu niệm của Ban Tổ chức Liên hoan.
Các đội thi đạt giải được Ban Tổ chức Liên hoan tặng giấy khen, hoa và tiền mặt
tương ứng với mỗi giải thưởng.
3. Kinh phí trao thƣởng và khen thƣởng
Kinh phí giải thưởng và khen thưởng Liên hoan từ nguồn ngân sách nhà
nước và nguồn đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân; được thực hiện theo quy
định của pháp luật.
III. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
Người phát hiện ra cá nhân, tập thể có hành vi vi phạm Thể lệ hoặc có sự
việc phát sinh ngoài quy định của Thể lệ này hoặc không đồng ý với quyết định
của Ban Tổ chức thì có quyền khiếu nại. Việc khiếu nại được thực hiện bằng văn
bản, gửi đến Ban Tổ chức Liên hoan trước khi trao giải thưởng. Ban Tổ chức
Liên hoan xem xét giải quyết khiếu nại.
Trong quá trình thực hiện Thể lệ, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề mới phát
sinh, đề nghị phản ánh, thông báo kịp thời về Ban Tổ chức Liên hoan để điều
chỉnh, sửa đổi, bổ sung Thể lệ cho phù hợp./.
Nơi nhận:
- Sở Thông tin và Truyền thông (b/c);
- Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan (b/c);
- UBND xã, phường (VBĐT) ( t/h);
- Trưởng phòng;
- Lưu: VT, Chi.

TM. BAN TỔ CHỨC
KT. TRƢỞNG BAN
PHÓ BAN TRỰC
Người ký: Đinh Văn
Cường
Email:
dvcuong@khanhhoa.gov
.vn
Cơ quan: Thành phố Nha
Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Thời gian ký: 13.08.2018
10:27:30 +07:00

TRƢỞNG PHÒNG VH-TT TP
Đinh Văn Cƣờng
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