
 

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Quyết định số 450/QĐ-TTCP, ngày 20/8/2021 của Tổng Thanh 

tra Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng”; Kế hoạch số 679/KH-UBND, ngày 24/11/2020 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng năm 2021” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

Để triển khai có hiệu quả Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng”. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị thủ trưởng các phòng, 

đơn vị trực thuộc Sở hưởng ứng, tham gia và triển khai cho cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động thuộc phòng, đơn vị mình hưởng ứng tham gia 

Cuộc thi này. Thể lệ Cuộc thi, Kế hoạch tổ chức cuộc thi và bộ đề thi “Tìm hiểu 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng” đã được đăng tải trên Cổng thông tin 

điện tử của Thanh tra Chính phủ; Báo Thanh tra; Trang thông tin điện tử của 

Thanh tra tỉnh Đắk Nông. 

 Việc triển khai thực hiện cuộc thi này gắn với trách nhiệm tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của các phòng, đơn vị 

thuộc Sở, là kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng và phong trào 

thi đua hàng năm.  

Nhận được Công văn này, đề nghị thủ trưởng các phòng, đơn vị và toàn 

thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở quan tâm triển khai, 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở (b/c); 
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- Lưu: VT, TTr (Vy). 
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