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Số: 2138/UBND-TT 
V/v triển khai Cuộc thi  

tìm hiểu pháp luật về PCTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                   Hương Khê, ngày 15 tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn. 

 

Thực hiện Văn bản số 417/TT-NV3 ngày 30/8/2021 của Thanh tra tỉnh về 

việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
1
, để 

Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, tham gia tích cực của cán bộ, công 

chức, viên chức và Nhân dân; 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 Kế hoạch 

số 125/KH-UBND ngày 11/11/2019 của UBND huyện về việc thực hiện Đề án 

“Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai 

đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn huyện Hương Khê, UBND huyện giao: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn và Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn triển khai 

Cuộc thi đến cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị và Nhân dân 

trên địa bàn biết, tham gia; chỉ đạo đăng tải thông tin về Cuộc thi trên 

Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương mình.  

Mỗi phòng, ban, đơn vị, địa phương có ít nhất 02 bài dự thi (riêng CBCC 

Thanh tra huyện tham gia dự thi 100%); nộp bài dự thi về UBND huyện (qua 

Thanh tra huyện) trước ngày 05/10/2021. Số lượng, chất lượng bài thi là kết quả 

để xem xét, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng và phong trào thi đua 

của các đơn vị, địa phương.  

2. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện xây dựng kế hoạch và thực 

hiện công tác truyền thông, tuyên truyền về Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng. 

3. Thanh tra huyện nhận bài thi của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân 

dân trên địa bàn; tập hợp, gửi về Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 10/10/2021.  

                                                           
1
 Trước đó, ngày 20/8/2021 Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm 

hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” theo Quyết định số 450/QĐ-TTCP để tiếp tục triển khai thực hiện 

Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” theo 

Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Thể 

lệ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”; ngày 23/8/2021 Thanh tra Chính phủ có Văn bản 

số 1464/TTCP-PC về việc triển khai Cuộc thi 



2 
 

 

 

Gửi kèm theo: Văn bản số 1464/TTCP - PC ngày 23/8/2021, Kế hoạch tổ 

chức Cuộc thi, Đề thi, Bìa, Mẫu bài dự thi và Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng” của Thanh tra Chính phủ. Mọi thông tin chi 

tiết về Cuộc thi được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Thanh tra Chính 

phủ (http://www.thanhtra.gov.vn), Báo Thanh tra (http://www.thanhtra.com.vn), 

Cổng TTĐT Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh và Cổng TTĐT huyện Hương Khê. 

Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đề nghị Trưởng các phòng, ban, đơn 

vị trực thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Hiệu trưởng các 

trường học trên địa bàn quan tâm thực hiện; nếu có khó khăn, vướng mắc, các 

đơn vị liên hệ Thanh tra huyện (qua đồng chí Trần Thị Linh - Phó Chánh Thanh 

tra, số điện thoại: 0979787728) để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thanh tra tỉnh; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TT. 

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

   Ngô Xuân Ninh 
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