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                               Kính gửi: Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

         

Thực hiện công văn số 13902/UBND-KSTTHCNC ngày 09/9/2021 UBND 

tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” 

và công văn số 1915/TTTH-PCTN ngày 16/9/2021 của Thanh tra tỉnh về hưởng 

ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”; Giám đốc Sở 

yêu cầu: 

1. Các trưởng phòng, đơn vị trực thuộc Sở quán triệt, phổ biến và triển khai 

đầy đủ nội dung công văn số 13902/UBND-KSTTHCNC ngày 09/9/2021 UBND 

tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” 

và công văn số 1915/TTTH-PCTN ngày 16/9/2021 của Thanh tra tỉnh về hưởng 

ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” và tài liệu về 

cuộc thi; khuyến khích các cán bộ, công chức tham gia cuộc thi và nộp bài thi 

theo hướng dẫn tại các công văn nêu trên. 

2. Văn phòng Sở có trách nhiệm truyền tải nội dung và đăng tải thông tin về 

Cuộc thi theo các công văn số 13902/UBND-KSTTHCNC ngày 09/9/2021 

UBND tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng” và công văn số 1915/TTTH-PCTN ngày 16/9/2021 của Thanh tra tỉnh về 

hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” lên trang 

Website của Sở Xây dựng, nhằm mục đích tuyên truyền cuộc thi “Tìm hiểu pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng”, thực hiện trước ngày 22/9/2021. 

Vậy, yêu cầu các Trưởng phòng, đơn vị nghiêm túc chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
-  Như trên; 

-  Giám đốc Sở (để b/c); 

-  Lưu VT SXD.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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