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Số:       /TTr- PCTN 

V/v triển khai Cuộc thi  

“Tìm hiểu pháp luật về phòng,  

chống tham nhũng” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
            Lạng Sơn, ngày 22 tháng 9  năm 2021 

 

 

               Kính gửi:   - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố; 

- Công an tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân 

dân tỉnh; BCH Quân sự tỉnh; BCH Bộ đội biên phòng tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

các tổ chức chính trị-xã hội; 

- Hội Luật gia tỉnh; Hội Luật sư tỉnh; 

- Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh; Báo Lạng Sơn; 

- Thanh tra các sở, ban, ngành; 

- Thanh tra các huyện, thành phố. 

 
 

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” của Thủ tướng Chính phủ; ngày 

20/8/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 450/QĐ-

TTCP kèm theo kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng”. Mục đích cuộc thi nhằm giúp nâng cao hiểu biết, ý thức 

chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức và nhân dân; qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả 

thực hiện phòng, chống tham nhũng; 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, tạo sức lan tỏa, hình thành ý 

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

 Để cuộc thi triển khai có hiệu quả, đáp ứng các mục tiêu, chất lượng và 

thời gian đề ra, với trách nhiệm là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai, 

thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, Thanh tra tỉnh đề nghị: 

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động và nhân dân để tích cực 

hưởng ứng tham gia cuộc thi; chỉ đạo đăng tải địa chỉ tham gia cuộc thi trên 

cổng thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thu hút người tham gia 

cuộc thi. 
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2. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, đôn đốc các cơ 

quan truyền thông, báo chí của tỉnh; hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn bố 

trí thời lượng phù hợp tuyên truyền, đăng tải, phổ biến đến toàn thể cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động và Nhân dân hiểu rõ 

mục đích, yêu cầu, nội dung, thể lệ và ý nghĩa của cuộc thi “Tìm hiểu pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng”. 

3. Đề nghị các tổ chức thanh tra trên địa bàn động viên đông đảo công 

chức tham gia cuộc thi; kết quả tham gia cuộc thi sẽ được xem xét, đánh giá  

việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của cơ quan và thực hiện 

phong trào thi đua năm 2021.  

4. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân gửi bài dự thi (gửi trực tiếp 

hoặc qua đường bưu điện) về Thanh tra tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: số 04, đường 

Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn trước 

ngày 10/10/2021 để tổng hợp gửi Ban Tổ chức cuộc thi theo đúng thời gian quy 

định.  

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị liên hệ với đồng chí Tạ Thị Thu Hương, Thanh tra viên 

Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn, số điện 

thoại 0915.809.866 để được giải đáp.  

Thanh tra tỉnh trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị quan tâm 

quán triệt, triển khai thực hiện (gửi kèm theo Quyết định số 450/QĐ-TTCP, Văn 
bản số 02/TL-BTC, câu hỏi dự thi, mẫu bài dự thi)./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- CT, PCT UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Văn phòng, các phòng Nghiệp vụ;  

- Lưu: VT, (TaTTH). 

                                                              

KT.CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Mai Loan 
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