
 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
 

Số:          /UBND-KSTTHCNC 

V/v tổ chức 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 
 

Thanh Hóa, ngày      tháng      năm 2021 

 

                         Kính gửi:  

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh; 

- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh. 

 

Ngày 23/8/2021, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 1464/TTCP-PC ngày 

23/8/2021 triển khai Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng 

(kèm theo Quyết định số 450/QĐ-TTCP phê duyệt Kế hoạch tổ chức cuộc thi 

“Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”; Văn bản số 02/TL-BTC 

ngày 20/8/2021 của Ban tổ chức Cuộc thi quy định thể lệ Cuộc thi). 

Xét diễn biến, tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và 

ý kiến tham mưu của Thanh tra tỉnh tại Công văn số 1783/TTTH-PCTN ngày 

06/9/2021 về việc triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi). Chủ tịch UBND tỉnh có 

ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Thống nhất phương án triển khai Cuộc thi bằng văn bản đến tất cả các 

cơ quan, đơn vị; đăng tải thông tin Cuộc thi trên cổng thông tin điện tử và 

phương tiện thông tin truyền thông để mọi tầng lớp nhân dân được biết tham gia. 

2. Triển khai tổ chức Cuộc thi: 

2.1. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì:  

- Phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn các Sở, ngành và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố triển khai, quán triệt nội dung, thể lệ Cuộc thi “Tìm 

hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” theo Kế hoạch của Ban tổ chức 

Cuộc thi, đăng tải thông tin Cuộc thi, phương pháp/cách thức làm bài thi và tài 

liệu về thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng để cán bộ, công chức, viên 

chức và nhân dân biết, nghiên cứu và tham gia Cuộc thi.  
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- Lập danh sách thí sinh tham gia Cuộc thi, đăng ký với ban Tổ chức Cuộc 

thi - Thanh tra Chính phủ;  

- Phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi, tiếp nhận Bộ đề thi; hướng dẫn các 

thí sinh cách thức làm bài thi trắc nghiệm trên máy; đăng ký bài thi tự luận đối 

với từng thí sinh.  

- Thực hiện việc tiếp nhận, tổng hợp các bài dự thi của các thí sinh, gửi về 

Báo Thanh tra trước ngày 15/10/2021.  

- Tổng hợp và thông báo kết quả; phối hợp tổ chức trao giải Cuộc thi.  

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem 

xét, phê duyệt theo quy định. 

2.2. Sở Tư pháp: Phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị để 

triển khai thực hiện Cuộc thi đạt kết quả cao.  

2.3. Sở Tài chính: Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh bổ sung kinh phí 

tổ chức Cuộc thi theo quy định của pháp luật, đảm bảo điều kiện cần thiết để các 

thí sinh tham gia cuộc thi đạt kết quả cao.  

2.4. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan 

truyền thông, báo chí của tỉnh; hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn bố trí 

thời lượng phù hợp tuyên truyền, đăng tải các nội dung về Cuộc thi.  

2.5. Báo Thanh Hóa, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh: Lồng ghép nội 

dung Cuộc thi và xây dựng đạo đức liêm chính vào chuyên mục phòng, chống 

tham nhũng và các chương trình phát thanh, truyền hình có liên quan.  

2.6. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố 

trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm:  

- Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính đến cán bộ công 

chức, viên chức, người lao động và nhân dân theo Kế hoạch số 202/KH-UBND 

ngày 01/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 

2021"; Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 16/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh 

năm 2021; trong đó bổ sung lồng ghép nội dung tuyên truyền về việc Cuộc thi 

“Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.  

- Bố trí, cử thí sinh tham gia Cuộc thi (theo danh sách Thanh tỉnh đăng ký 

với Ban tổ chức Cuộc thi); tạo điều kiện về công việc, thời gian cho thí sinh 

tham gia Cuộc thi đầy đủ, đúng đối tượng, đảm bảo chất lượng, đạt kết quả tốt; 
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quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ cho thí sinh tham gia cuộc thi của đơn vị mình từ 

nguồn NSNN theo dự toán ngân sách hằng năm và các nguồn hỗ trợ hợp pháp 

khác theo quy định của pháp luật. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể, 

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị có liên quan: Tiếp tục chỉ đạo, thực 

hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng theo Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 01/10/2019 và Kế hoạch số 

50/KH-UBND ngày 16/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời phối hợp 

thực hiện các nội dung nêu trên để Cuộc thi đạt hiệu quả, đáp ứng các mục tiêu, 

chất lượng và thời gian đề ra./. 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

 - Ban Nội chính Tỉnh ủy (để b/c); 

 - Công an tỉnh;  

 - BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

 - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;  

 - Tòa án nhân dân tỉnh; 

 - Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 

 - Đoàn Thanh niên tỉnh, Hội LHPN tỉnh; 

 - Lưu: VT, KSTTHCNC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thi 
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