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Kính gửi:  

    - Các phòng và tương đương thuộc Sở;  

    - Các đơn vị trực thuộc Sở. 
 

Ngày 30/8/2021 Thanh tra tỉnh có Công văn số 417/TT-NV3 về việc triển 

khai cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng”. 

Để góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị tuyên 

truyền đầy đủ về Cuộc thi đến toàn thể công chức, viên chức, học sinh; đăng tải 

thông tin về Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị; động viên, khuyến 

khích công chức, viên chức tích cực hưởng ứng, tham gia và lựa chọn những bài 

thi xuất sắc gửi về Sở. 

Số lượng bài dự thi: Mỗi phòng và tương đương có ít nhất 02 bài dự thi; 

các đơn vị trực thuộc lựa chọn, nộp về Sở ít nhất 02 bài dự thi; công chức làm 

công tác thanh tra: 100% tham gia dự thi. 

Thời gian nộp bài dự thi: Trước 17h ngày 06/10/2021, các đơn vị nộp bài 

dự thi trực tiếp về Sở GDĐT (qua Thanh tra Sở). 

Sở GDĐT gửi kèm Kế hoạch tổ chức Cuộc thi, Đề thi, Mẫu bài dự thi và 

Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” của Thanh 

tra Chính phủ. Mọi thông tin chi tiết về Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông 

tin điện tử của Thanh tra Chính Phủ (http://www.thanhtra.gov.vn), Báo Thanh 

tra (http://www.thanhtra.com.vn), Cổng thông tin điện tử Thanh tra tỉnh và 

Website của Sở GDĐT Hà Tĩnh. 

Đề nghị các trưởng phòng và tương đương, thủ trưởng các đơn vị trực 

thuộc Sở nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thanh tra tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Công đoàn ngành giáo dục;  

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Đặng Thị Quỳnh Diệp 

 

http://www.thanhtra.gov.vn/
http://www.thanhtra.com.vn/

		caongocchau@hatinh.gov.vn
	2021-09-17T09:52:43+0700


		quynhdiepsgd@hatinh.gov.vn
	2021-09-17T09:55:32+0700


		2021-09-17T11:09:27+0700


		2021-09-17T11:09:45+0700


		sogiaoduc@hatinh.gov.vn
	2021-09-17T11:10:40+0700




