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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số:              /TTrT-PCTN 

V/v hưởng ứng cuộc thi “Tìm 
hiểu pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng” 

 

 

Bắc Kạn, ngày         tháng  9 năm 2021   

Kính gửi:  

- Văn phòng Tỉnh ủy; Các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội, HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

    - UBND các huyện, UBND Thành phố Bắc Kạn; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

    - Các các đơn vị sự nghiệp; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

 

Thực hiện Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 20/8/2021 của Thanh tra Chính phủ 

ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”; 

Văn bản số 1464/TTCP-PC ngày 23/8/2021 của Thanh tra chính phủ về việc triển khai 

cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”;  

Thanh tra tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, UBND các huyện, 

thành phố quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu, động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và Nhân dân tích cực 

tham gia, hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” theo 

Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ. 

Đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm phát huy tính tiên phong, gương 

mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thúc 

đẩy sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác 

thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.  

Thể lệ cuộc thi, đề thi đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra 

Chính phủ và Báo Thanh tra.  

(Đường dẫn tải tài liệu: https://thanhtra.gov.vn/web/guest/xem-chi-tiet-tin-tuc/-

/asset_publisher//Content/the-le-cuoc-thi-tim-hieu-phap-luat-ve-phong-chong-tham-

nhung-?6392659) 

Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 01 Giải nhất: 20.000.000 đồng/1 giải; 02 Giải 

nhì: 15.000.000 đồng/1 giải; 03 Giải ba: 10.000.000 đồng/1 giải; 10 Giải khuyến 

khích: 5.000.000 đồng/1 giải; 03 Giải tập thể: 10.000.000 đồng/1 giải. 

https://thanhtra.gov.vn/web/guest/xem-chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/Content/the-le-cuoc-thi-tim-hieu-phap-luat-ve-phong-chong-tham-nhung-?6392659
https://thanhtra.gov.vn/web/guest/xem-chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/Content/the-le-cuoc-thi-tim-hieu-phap-luat-ve-phong-chong-tham-nhung-?6392659
https://thanhtra.gov.vn/web/guest/xem-chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/Content/the-le-cuoc-thi-tim-hieu-phap-luat-ve-phong-chong-tham-nhung-?6392659
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Bài dự thi trên giấy A4 đánh máy hoặc viết tay (khuyến khích các bài thi viết 

tay). Bài dự thi gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Phòng Thanh tra, phòng chống 

tham nhũng Thanh tra tỉnh, địa chỉ: Số 10, đường Trường Chinh, phường Đức 

Xuân, thành phố Bắc Kạn. Thanh tra tỉnh nhận bài dự thi chậm nhất ngày 

12/10/2021; tổng hợp bài dự thi toàn tỉnh và nộp cho Ban tổ chức cuộc thi. Các bài 

dự thi sau ngày 12/10/2021 thí sinh gửi trực tiếp cho Ban tổ chức cuộc thi theo địa 

chỉ ghi trên thể lệ cuộc thi, đảm bảo hạn cuối cùng ngày 15/10/2021 theo dấu bưu 

điện. 

Để cuộc thi được triển khai có hiệu quả, có sức lan tỏa sâu, rộng, đạt kết quả cao 

trên địa bàn tỉnh, Thanh tra tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 

UBND các huyện, thành phố quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện./. 

(gửi kèm theo Công văn này các tài liệu liên quan đến cuộc thi)  

Nơi nhận:   

Gửi bản điện tử: 
- Như trên; 

- LĐ TT tỉnh; 

- Phòng TTPCTN; 

Gửi bản giấy: 

- Đơn vị chưa sử dụng TD Office; 

- Lưu: VT. 

                            CHÁNH THANH TRA 

                            

 

 

 

                                    

                                    Ma Trương Thiêm 
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