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V/v triển khai 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 
 

        Đắk Lắk, ngày        tháng 9 năm 2021 

 

                      Kính gửi:  

 - Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GDĐT; 

 - Các trường THPT, trường học có cấp THPT; 

 - Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

 Thực hiện Công văn số 8853/UBND-NC ngày 15/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân về việc tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Sở 

Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng với nội dung như sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng” đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị(thể lệ 

kèm theo). 

2. Khuyến khích, vận động, tạo điều kiện thuận lợi để tất cả cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động, trong cơ quan, đơn vị mình hưởng ứng tham 

gia Cuộc thi nói trên theo Thể lệ Cuộc thi (gửi kèm). Đảm bảo mỗi cơ quan, đơn 

vị, phòng, ban chuyên môn trực thuộc có ít nhất 30% số người của đơn vị có bài 

dự thi và gửi về Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, số 32 Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân 

An, thành phố Buôn Ma Thuột, trước ngày 10/10/2021 (nếu gửi qua đường bưu 

điện thì được tính theo dấu bưu điện nơi gửi) .  

3. Các đơn vị khi gửi bài dự thi về Thanh tra tỉnh, đồng thời báo cáo số 

liệu bài tham dự của đơn vị về Sở GDĐT để tổng hợp (gửi qua Email nội bộ 

Thanh tra Sở GDĐT).  

 Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ Thanh 

tra Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn, điện thoại: 0262 3856 809. 

 Nhận được Công văn này, đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Các phòng CMNV thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

         GIÁM ĐỐC 

 

 

 

     Phạm Đăng Khoa 
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