ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐẮK LẮK

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 8853 /UBND-NC

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 9 năm 2021

V/v tham gia Cuộc thi tìm
hiểu pháp luật về phòng,
chống tham nhũng

Kính gửi:
- Giám đốc các Sở, ban, ngành;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập; DNNN thuộc tỉnh.
Thực hiện Công văn số 1464/TTCP-PC, ngày 23 tháng 8 năm 2021 của
Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng,
chống tham nhũng (sau đây gọi là Cuộc thi); Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:
1. Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập, Doanh nghiệp nhà nước
thuộc tỉnh; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai phổ biến Kế
hoạch tổ chức Cuộc thi và Thể lệ Cuộc thi nói trên của Thanh tra Chính phủ (Thông
tin chi tiết về Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra
Chính phủ, địa chỉ: https://thanhtra.gov.vn) đến toàn thể cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; đồng thời 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, 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; riêng cán bộ, công chức đang công tác trong ngành Thanh tra tất cả phải
có bài dự thi.
2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và
Truyền hình Đắk Lắk có trách nhiệm tuyên truyền phổ biến rộng rãi Kế hoạch
tổ chức Cuộc thi và Thể lệ Cuộc thi nói trên của Thanh tra Chính phủ và nội
dung Công văn này trên các kênh thông tin đại chúng của tỉnh để đông đảo
quần chúng nhân dân được biết và hưởng ứng tham gia Cuộc thi.
3. Giao Thanh tra tỉnh có trách nhiệm: Đăng tải trên Cổng thông tin điện
tử của Thanh tra tỉnh, địa chỉ: https://thanhtra.daklak.gov.vn mục: “Văn bản
chỉ đạo điều hành” các thông tin, tài liệu của Thanh tra Chính phủ liên quan
đến Cuộc thi nói trên; tổ chức nhận bài dự thi; tổng hợp bài dự thi theo từng
đơn vị Sở, ngành và gửi về Báo Thanh tra đảm bảo thời gian quy định.
Địa chỉ, thời gian nhận và gửi bài dự thi cụ thể như sau:
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+ Địa chỉ nhận bài dự thi: Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, số 32 Lê Thị Hồng
Gấm, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
+ Thời gian nhận bài dự thi: Tính từ ngày phát động Cuộc thi đến hết
ngày 10/10/2021 (nếu gửi qua đường bưu điện thì được tính theo dấu bưu
điện nơi gửi).
+ Thời gian Thanh tra tỉnh gửi bài dự thi về Báo Thanh tra: Trước ngày
15/10/2021.
Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
(báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện KSND tỉnh;
- Báo Đắk Lắk;
- Các tổ chức đoàn thể của tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh;
- Các tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (Vk.25b).
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