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Kính gửi: 
- Trưởng các phòng quản lý nhà nước;
- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

Thực hiện Công văn số 731/TTr-PCTN ngày 30/8/2021 của Thanh tra tỉnh 
về việc triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”, 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng quản lý nhà nước, các đơn 
vị sự nghiệp trực thuộc Sở tổ chức triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng” với các nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung cuộc thi
1.1. 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 trong phòng, chống tham nhũng,…

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

1.2. Đối tượng tham gia cuộc thi là tất cả cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động trong toàn ngành.

1.3. Thời gian, cách thức, kết cấu, số lượng bài dự thi
- Thời gian nhận bài dự thi: Bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động được gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thông qua đ/c 
Nguyễn Thị Phương Anh, Thanh tra viên Thanh tra Sở, sđt: 0988.699.979) 
trước ngày 06/10/2021 để tổng hợp gửi về Thanh tra tỉnh (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; của Thanh tra tỉnh Hải 
Dương và trên trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

- Mỗi phòng quản lý nhà nước, đơn vị trực thuộc Sở tham gia ít nhất 01 bài 
dự thi.
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2. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến nội dung, tham gia Cuộc thi
- Giao Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chủ trì, phối hợp với công đoàn và 

đoàn thanh niên của đơn vị triển khai tham gia Cuộc thi. Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch giao nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Yêu cầu Trưởng các phòng quản lý nhà nước, thủ trưởng các đơn vị sự 
nghiệp trực thuộc Sở triển khai xây dựng tin, bài tuyên truyền trên trang thông 
tin điện tử của đơn vị, phổ biến nội dung Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng” trong cơ quan, đơn vị; gắn việc triển khai Cuộc thi 
với việc thực hiện Kế hoạch số 3718/KH-UBND ngày 22/10/2019 của UBND 
tỉnh, việc tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng và phong trào thi đua.

- Văn phòng Sở: đăng tải kế hoạch tổ chức Cuộc thi, xây dựng tin, bài 
tuyên truyền về Cuộc thi trên trang thông tin điện tử của Sở.

- Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật: xây dựng tin, bài tuyên truyền về Cuộc 
thi trên Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lồng ghép tuyên truyền, phổ biến 
nội dung Cuộc thi trong hoạt động của các đội tuyên truyền lưu động.

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 của ngành. 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu trưởng các phòng quản lý nhà nước, 
thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp quan tâm, triển khai thực hiện Cuộc thi đảm 
bảo mục đích, yêu cầu theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;      (để thực hiện)
- Thanh tra tỉnh;  (để báo cáo)         
- Lưu: VT, TTr.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Trung
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