
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

THANH TRA TỈNH 

Số:            /TTr-NV3 
Về việc tham gia 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 

Kon Tum, ngày        tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh. 

 

Thực hiện Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 20 tháng 8 năm 2021 của 

Thanh tra Chính phủ ban hành kèm theo Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng”, Văn bản 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; 

Ngày 27 tháng 8 năm 2021, Thanh tra tỉnh có Văn bản số 677/TTr-NV3 gửi 

các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương đề nghị triển khai cuộc thi đến toàn 

bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân biết để tham gia 

cuộc thi và gửi bài dự thi về Thanh tra tỉnh.  

Để cuộc thi được thực hiện có hiệu quả, đáp ứng các mục tiêu, chất lượng và 

thời gian do Thanh tra Chính phủ quy định, Thanh tra tỉnh đề nghị các cơ quan, 

đơn vị, địa phương tiếp tục nhắc nhở các cá nhân, tổ chức tham gia cuộc thi và tập 

hợp, gửi bài dự thi về Thanh tra tỉnh đúng thời gian quy định (ngày 10 tháng 10 

năm 2021). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương quan tâm, triển khai 

thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Hội Nhà báo tỉnh; Báo Kon Tum; 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;  

- Các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Lưu: VT, NV3. 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

  

 

 

 
 

Trương Quang Việt 
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