
 

UBND HUYỆN TUY PHONG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     THANH TRA HUYỆN                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

           Số:  101/TTH                                  Tuy phong, ngày  27  tháng  9  năm 2021 

 V/v triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu  

pháp luật  về Phòng, chống tham nhũng” 

 

 Kính gửi:  

   - Thủ trưởng các phòng, ban thuộc huyện; 

  - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

  - UBMT Tổ quốc và các đoàn thể huyện; 

  - Hội Luật gia huyện. 

 

 Thực hiện Công văn số 3066/UBND-NC ngày 22/9/2021 của UBND 

huyện giao cho Thanh tra huyện triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về 

Phòng, chống tham nhũng”; căn cứ yêu cầu tại Công văn số 1024/TTBT-PNV3 

ngày 01/9/2021 của Thanh tra tỉnh và thể lệ Cuộc thi theo hướng dẫn của Thanh 

tra Chính phủ, Chánh thanh tra huyện đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban thuộc 

huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể huyện và Hội 

Luật gia huyện triển khai một số nội dung sau: 

1. Phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động các văn bản triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Phòng, chống tham 

nhũng” (Có đính kèm) và phát động phong trào tham gia Cuộc thi. 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện đăng tải Cuộc thi trên Trang thông 

tin điện tử của huyện; UBND các xã, thị trấn tuyên truyền Cuộc thi trên hệ thống 

phát thanh của địa phương để Nhân dân biết tham gia. 

3. Nội dung thi, đối tượng tham gia, cách thức tham gia, thể lệ cuộc thi, đề 

thi, mẫu bài dự thi theo hướng dẫn tại Công văn số 1024/TTBT-PNV3 ngày 

01/9/2021 của Thanh tra tỉnh. 

4. Về chỉ tiêu bài dự thi, đề nghị Phòng Tư pháp huyện, Phòng Nội vụ 

huyện, Hội Luật gia huyện, Huyện đoàn đảm bảo mỗi cơ quan, đơn vị có ít nhất 

01 bài dự thi; riêng Thanh tra huyện có ít nhất 02 bài dự thi. 

5. Thời gian nhận bài dự thi, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi 

bài dự thi (Bản gốc) về cơ quan Thanh tra huyện chậm nhất vào ngày 

4/10/2021 để Thanh tra huyện tổng hợp gửi về Thanh tra tỉnh theo yêu cầu. 

 Đây là nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN có 

giao chỉ tiêu; do vậy đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quan 

tâm khẩn trương triển khai theo thời gian yêu cầu./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT.UBND huyện (b/c); 

- Lưu: VT. 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

Trần Văn Lộc 
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