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Kính gửi:  Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc 
         

 

 

Ngày 30/8/2021, Thanh tra tỉnh có Công văn số 417/TT-NV3 về việc triển 

khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng”; để triển khai 

hiệu quả cuộc thi, đáp ứng các mục tiêu, chất lượng và thời gian theo yêu cầu 

của Thanh tra Chính phủ, qua đó thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” 

trên địa bàn tỉnh, Ban Giám đốc Sở yêu cầu: 

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc phổ biến, quán triệt, khuyến 

khích toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tham gia tích cực cuộc thi “Tìm 

hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”; mỗi phòng, đơn vị có ít nhất 02 

bài dự thi, riêng Văn phòng - Thanh tra Sở phải có ít nhất 03 bài dự thi.  

Cán bộ, công chức, viên chức truy cập để tìm hiểu chi tiết về cuộc thi tại  

Cổng Thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ (http://www.thanhtra.gov.vn), 

Báo Thanh tra (http://www.thanhtra.com.vn) và Cổng Thông tin điện tử Thanh 

tra tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Văn phòng - Thanh tra Sở giao cán bộ phụ trách đăng tải thông tin Cuộc 

thi lên Cổng thông tin điện tử của Sở để phổ biến rộng rãi đến Nhân dân, người 

Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc trên 

địa bàn tỉnh và trên lãnh thổ Việt Nam biết. 

3. Thời gian: Cán bộ, công chức, viên chức gửi bài dự thi về Văn phòng - 

Thanh tra Sở trước ngày 30/9/2021 để tổng hợp gửi Thanh tra tỉnh (gửi kèm theo 

Đề thi, Mẫu bài dự thi và Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng”). 

Giao Văn phòng - Thanh tra Sở đôn đốc, theo dõi sự tham gia Cuộc thi 

của các phòng, đơn vị thuộc Sở, hàng tuần báo cáo Ban Giám đốc và tổng hợp 

kết quả báo cáo Thanh tra tỉnh, Ban Giám đốc Sở khi cuộc thi kết thúc, theo quy 

định. 

Yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thanh tra tỉnh (để b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, VPTTr.
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