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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 
 
            Bắc Sơn, ngày         tháng 9  năm 2021 

 

 

               Kính gửi:    

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

 

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; Quyết định số 

450/QĐ-TTCP ngày 20/8/2021 của Thanh tra Chính phủ ban hành kèm theo kế 

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

 Để triển khai có hiệu quả cuộc thi theo Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, Ủy ban nhân 

dân huyện Bắc Sơn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:  

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. 

2. Yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện đăng tải địa chỉ tham gia cuộc thi trên trang thông tin điện 

tử của huyện để thu hút đông đảo người tham gia cuộc thi; 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. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân gửi bài dự thi (gửi trực tiếp hoặc 

qua đường bưu điện) về Ủy ban nhân dân huyện qua cơ quan Thanh tra huyện Bắc 

Sơn, địa chỉ: Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn trước 

ngày 09/10/2021 để tổng hợp gửi Thanh tra tỉnh đúng thời gian quy định.  
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Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị quan tâm quán 

triệt, triển khai thực hiện (gửi kèm theo văn bản  này Quyết định số 450/QĐ-TTCP, 

Văn bản số 02/TL-BTC, câu hỏi dự thi, mẫu bài dự thi)./. 
 

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; 

- Văn phòng Huyện uỷ; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Lưu: TTr, VT. 

                                                              

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiều 
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