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

Tỉnh về việc triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng” do Tổng Thanh tra Chính phủ phát động tại Quyết định số 450/QĐ-

TTCP ngày 20/8/2021 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 hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng”. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đề nghị Lãnh đạo các 

Phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện tốt một số nội 

dung sau: 

1. Quán triệt, triển khai đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, 

người lao động trong đơn vị 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” và tích 

cực hưởng ứng tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng”. Số lượng tối thiểu như sau:  

 - Mỗi phòng 01 bài (thanh tra 02 bài); 

 - Mỗi đơn vị 02 bài. 

2. Các 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 
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theo đúng thời gian quy định. Đồng thời gửi danh sách về thanh tra Sở để tổng 

hợp, báo cáo. 

3. Giao Thanh tra Sở tổng hợp danh sách công chức, viên chức, người lao 

động trong cơ quan tham gia cuộc thi; kết quả tham gia cuộc thi sẽ được xem 

xét, đánh giá  việc thực hiện phong trào thi đua năm 2021.  

Giám đốc Sở đề nghị các bộ phận nghiêm túc thực hiện./.  

(Kèm theo Công văn số 420/TTra-PCTN, Quyết định số 450/QĐ-TTCP, 

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

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTra. 

                                                              

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Hà 

 


		2021-09-28T07:45:06+0700


		2021-09-28T08:02:39+0700


		2021-09-28T08:02:39+0700


		2021-09-28T08:02:39+0700




