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V/v tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp
luật về phòng chống tham nhũng

Kính gửi:
- Thanh tra huyện;
- Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện;
- Đài truyền thanh huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 8853/UBND-NC ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh Đắk
Lắk về việc tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng (đính
kèm), UBND huyện chỉ đạo như sau:
1. Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc
huyện, UBND các xã, thị trấn: Tổ chức triển khai phổ biến, quán triệt kế hoạch tổ
chức Cuộc thi và Thể lệ Cuộc thi nói trên (Thông tin chi tiết được đăng tải trên Cổng
thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ, địa chỉ: https://thanhtra.gov.vn) đến toàn
thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình và nhân
dân trên địa bàn. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị tham gia Cuộc thi, đảm bảo có ít nhất 30%
số người của cơ quan, đơn vị có bài dự thi, riêng đối với Thanh tra huyện 100% công
chức có bài dự thi.
Các cơ quan, đơn vị gửi bài dự thi về UBND huyện (Thông qua Thanh tra
huyện) trước ngày 05/10/2021 để tổng hợp gửi Thanh Tra tỉnh.
2. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Thực hiện đăng tải kế hoạch tổ chức
Cuộc thi, Thể lệ Cuộc thi và các văn bản có liên quan đến Cuộc thi trên Trang thông
tin điện tử của huyện.
3. Đài truyền thanh huyện thực hiện tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch tổ chức
Cuộc thi, Thể lệ Cuộc thi trên hệ thống truyền thanh để đông đảo người dân được biết
và hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

4. Thanh tra huyện: Theo dõi, đôn đốc việc tham gia Cuộc thi nói trên của các cơ
quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Đồng thời, tổ chức tiếp nhận, tổng hợp danh sách các
bài dự thi và gửi bài dự thi về Tranh tra tỉnh Đắk Lắk trước ngày 10/10/2021.
Nhận được Công văn, các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Chánh, các PCVP;
- Lưu: VT (Vũ)
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