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V/v triển khai Cuộc thi  

tìm hiểu pháp luật về 

 Phòng, chống tham nhũng. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thạch Hà, ngày 06 tháng 9 năm 2021 

 

 
Kính gửi: 

          - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

           - UBND các xã, thị trấn.   

 
 

Thực hiện Công văn 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”; để 

triển khai Cuộc thi có hiệu quả, đáp ứng các mục tiêu, chất lượng, thời gian theo 

yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh, qua đó thực hiện có hiệu quả 

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

giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn huyện, để nhận được sự hưởng ứng nhiệt 

tình, tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, UBND 

huyện yêu cầu: 

1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; UBND các xã, thị trấn: 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về Cuộc thi trên các trang 

thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng (nếu có). Vận động, khuyến 

khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người 

dân trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.  

- Bài dự thi gửi về Thanh tra huyện trước ngày 01/10/2021. Đảm bảo số 

lượng bài dự thi tối thiểu như sau: 02 bài dự thi đối với mỗi phòng, ban, ngành, 

đoàn thể cấp huyện (riêng Thanh tra huyện 100% cán bộ, công chức phải tham 

gia); 10 bài dự thi đối với mỗi xã, thị trấn. 

 2. Thanh tra huyện: Đôn đốc các đơn vị, địa phương nộp bài dự thi; rà 

soát, tổng hợp bài dự thi gửi Thanh tra tỉnh trước ngày 05/10/2021. 

 3. Phòng Tư pháp: Phối hợp Thanh tra huyện trong việc tuyên truyền, 

phổ biến về Cuộc thi; đăng tải các thông tin, nội dung liên quan đến Cuộc thi 

trên Cổng thông tin điện tử huyện và rà soát, tổng hợp bài dự thi. 

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 Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh, 

Cổng thông tin điện tử huyện (http://www.thachha.hatinh.gov.vn tại thư mục: 

Thông tin – Tài liệu tuyên truyền) và trên địa chỉ https://hscvth.hatinh.gov.vn. 

http://www.thanhtra.com.vn/


Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu các phòng, ban, ngành, 

đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện; nếu có khó 

khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ về UBND huyện qua bà Trương Thị Thủy         

(Thanh tra huyện) số điện thoại: 0983.725.067, bà Trần Thị Hồng Thắm (Phòng 

Tư pháp) số điện thoại 0946648767 để được hướng dẫn./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, TTra. 
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