
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

THANH TRA TỈNH 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 1024/TTBT-PNV3 
 

        Bình Thuận, ngày 01 tháng 9  năm 2021 
V/v triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng” 
 

 

Kính gửi:  

      - Thủ trưởng các sở, ban, ngành; 

      - Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể tỉnh; 

- Các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh; 

- Công an tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận; 

- Báo Bình Thuận; Hội Nhà báo tỉnh;  

- Hội Luật gia tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh. 

   

   

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

phủ về việc ban hành kèm theo Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng”, Công văn số 1461/TTCP-PC ngày 23/8/2021 của Thanh 

tra Chính phủ về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng. Ngày 24/9/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1306/KH-UBND triển 

khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục PL về PCTN giai đoạn 2019-

2021” trên địa bàn tỉnh. 

Thanh tra tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức triển khai Cuộc thi 

“Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” với các nội dung cụ thể như sau: 

I. Nội dung cuộc thi 

1. Nội dung thi 

- Kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm các quy định về 

phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; về chế độ trách nhiệm của người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng; về trách nhiệm của các 

cơ quan nhà nước về phòng, chống tham nhũng … 



 

 

2 

 

- Hiểu biết về sự phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng qua các 

thời kỳ 

2. Đối tượng tham gia cuộc thi: Tất cả cán bộ, công chức, viên chức và nhân 

dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

3. Thời gian, cách thức, kết cấu phần thi 

 - Thời gian nhận bài dự thi: Bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức và 

nhân dân trên địa bàn tỉnh gửi về Thanh tra tỉnh (Số 91, đường Tôn Đức Thắng, 

thành phố Phan Thiết) trước ngày 05/10/2021 để tập hợp gửi về Thanh tra Chính 

phủ (Thời gian gửi bài dự thi được tính theo dấu bưu điện đối với trường hợp gửi 

qua đường bưu điện). 

 - Người dự thi làm bài dự thi theo Thể lệ cuộc thi, Đề thi và mẫu bài dự thi do 

Ban Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng – Thanh tra 

Chính phủ ban hành. Thể lệ cuộc thi, Đề thi và mẫu bài dự thi được đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ (tại địa chỉ https://thanhtra.gov.vn/ 

mục Phòng, chống tham nhũng) và Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh Bình 

Thuận (tại địa chỉ https://tt.binhthuan.gov.vn mục Phòng, chống tham nhũng). 

 II. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến nội dung, tham gia Cuộc thi 

 1. Đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Cuộc thi 

“Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trong cơ quan, đơn vị, địa phương 

mình; gắn việc triển khai Cuộc thi với việc thực hiện Kế hoạch số 1306/KH-UBND 

ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh, việc tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

và phong trào thi đua. 

 2. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình 

Thuận, Báo Bình Thuận tuyên truyền về Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
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 3. Đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tuyên truyền 

Cuộc thi đến nhân dân trên địa bàn thông qua Cổng thông tin điện tử, trên hệ thống 

truyền thanh cấp huyện và cơ sở. 

 4. Về chỉ tiêu bài dự thi, Thanh tra tỉnh đề nghị như sau: 

 - Các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các doanh nghiệp nhà 

nước thuộc tỉnh đảm bảo mỗi đơn vị có ít nhất 01 bài dự thi. Riêng Thanh tra tỉnh 

mỗi phòng ít nhất 01 bài dự thi; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo mỗi địa phương có ít nhất 02 

bài dự thi. 

 Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021, do vậy Thanh tra 

tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 

phố, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh quan tâm, tích cực triển khai./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thanh tra Chính phủ (báo cáo); 
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 
- Wedsite Thanh tra tỉnh; 
- Trưởng Phòng NV1, 2, 3 và Chánh VP; 
- Lưu: VT, VP, PNV3. Nguyệt. 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

Trần Văn Hải 
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