
 

 
 

UBND HUYỆN BẮC SƠN 

THANH TRA HUYỆN 
 

Số:        /TTr 

V/v đôn đốc nộp bài dự thi  

“Tìm hiểu pháp luật về phòng,  

chống tham nhũng” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Bắc Sơn, ngày      tháng 10  năm 2021 

 

 

               Kính gửi:    

- Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn 

huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện văn bản số 420/TTr-PCTN ngày 22/9/2021 của Thanh tra tỉnh 

Lạng Sơn về việc triển khai Cuộc thi “tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham 

nhũng”. Ngày 27 tháng 9 năm 2021 Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đã ban hành 

văn bản số 1406/UBND-TTr về việc triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn huyện.   

 Để triển khai có hiệu quả cuộc thi và đáp ứng thời gian đề ra, với trách 

nhiệm là cơ quan tham mưu cho UBND huyện 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 huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa 

bàn huyện, UBND các xã, thị trấn 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. Tổng hợp và gửi bài dự thi về UBND huyện qua cơ quan Thanh tra 

huyện Bắc Sơn, địa chỉ: tầng I, Nhà khách UBND huyện, khối phố Hoàng Văn 

Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn (điện thoại 02053838868) chậm nhất trong 

ngày 08/10/2021 để tổng hợp gửi Thanh tra tỉnh đúng thời gian quy định (đối với 

các cá nhân có thể gửi bài dự thi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, đối với 

các đơn vị trường học đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối tổng 

hợp chung).  

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

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể huyện; 

- Các Ban đảng thuộc Huyện ủy; 

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; 

- VP Huyện uỷ; VP HĐND và UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: TTr. 

                                                    

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hiền 
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