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Kính gửi:  

 

- Chi đoàn Sở tư pháp tỉnh; 

- Chi đoàn Tòa án Nhân dân tỉnh; 

- Chi đoàn Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh; 

- Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đoàn khối các cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh. 

    

          Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kịp thời cung cấp, 

chia sẻ cho ĐVTN và người dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 

nước về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ Quốc.  

Căn cứ Kế hoạch số 405-KH/TĐTN-BTG, ngày 27/9/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “thực hiện mô hình tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật trực tuyến về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng, chống ma 

túy trong đoàn viên, thanh niên năm 2021”; 

Ban Thường Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các đơn 

vị phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức “phiên tòa giả định”trực tuyến 

1.1. Nội dung 

Chương trình “Phiên tòa giả định” phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

ĐVTN, tập trung vào các quy định có liên quan đến các nội dung như: các hình 

vi vi phạm pháp luật, trật tự an toàn giao thông, tội phạm ma túy, an ninh mạng 

và trộm cắp tài sản,…chương trình gồm 03 phần, cụ thể như sau: 

- Phần 1: Dựng và thu hình tình huống giả định: Dựng lại tình huống vi 

phạm pháp luật tại thời điểm vi phạm, dựa trên tình huống có thật trong tình tiết 

vụ án, nhằm đưa ra những đề tài tranh luận trong việc chấp hành pháp luật. 

- Phần 2: Thực hiện “Phiên tòa giả định”: xây dựng tiểu phẩm “Phiên tòa 

giả định” gồm có thẩm phán, hội thẩm nhân dân, viện kiểm sát, thư ký, công an, 

luật sư, người phạm tội và người có liên quan,…tuyên truyền trực quan sinh động, 

thu hút ĐVTN, học sinh, sinh viên theo dõi và nâng cao kiến thức về pháp luật. 

- Phần 3: Tổ chức mini game cho ĐVTN: tham gia trả lời các câu hỏi sau 

chương trình. Ban tổ chức sẽ trao những phần quà cho những cá nhân trả lời đúng 

hoặc gần đúng nhất với đáp án. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức thực hiện trả lời những 
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thắc mắc của ĐVTN có nội dung liên quan đến “Phiên tòa giả định” với hình 

thức trả lời trực tiếp hoặc qua gmail tư vấn. 

1.2. Hình thức: Chương trình phiên tòa giả định được phát trực tuyến trên 

Fanpage Tuổi trẻ Trà Vinh, Fanpage Tuổi trẻ Đoàn khối các cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh. Sau khi kết thúc phiên tòa giả định sẽ tổ chức mini game ho ĐVTN 

tham gia trả lời câu hỏi giao lưu. 

1.3. Đối tượng tham gia: Thành phần tham gia trực tiếp phiên tòa giả đinh: 

là cán bộ, đoàn viên, sinh viên của Chi đoàn (Số lượng dự kiến khoảng    25 người). 

2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian:  dự kiến tổ chức vào tháng 11/2021. 

- Địa điểm: tại Trung tâm Sinh hoạt Thanh thiếu nhi tỉnh Trà Vinh. 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh giao Chủ 

nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp làm thường 

trực, phối hợp với các chi đoàn, thành viên trong Câu lạc bộ chọn án lệ phù hợp, 

lên chi tiết kịch bản chương trình. Kịch bản chương trình và các nội dung có liên 

quan gửi về Văn phòng Đoàn khối (qua Ioffice Đoàn khối) trước ngày 

20/10/2021. 

Đây là nội dung quan trọng do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Ban 

Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh làm điểm tổ chức.  Đề 

nghị các đơn vị triển khai, thực hiện.  
 

 

Nơi nhận:  
- Ban Tuyên Giáo Tỉnh đoàn; 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT.                        

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 

 


