
 

 

 

 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

THANH TRA THÀNH PHỐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TTTP-TTPCTN 

V/v triển khai Cuộc thi 

 “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng” 

Đà Nẵng, ngày        tháng   8  năm 2021 

Kính gửi:  

- Các cơ quan thuộc khối Đảng, Đoàn thể thành phố; 

- Sở, ban ngành; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố; 

- UBND các quận, huyện; 

- Các cơ quan báo chí, truyền hình. 

Ngày 26/8/2021, Thanh tra thành phố nhận được Công văn số 1464/TTCP-

PC ngày 23/8/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Cuộc thi “Tìm 

hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng’. 

Theo đó, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” 

của Thủ tướng Chính phủ, ngày 20/8/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban 

hành Quyết định số 450/QĐ-TTCP kèm theo Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm 

hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Nhằm giúp nâng cao hiểu biết, ý 

thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức, người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, góp phần tích 

cực tham gia phòng, chống tham nhũng, Thanh tra thanh phố kính đề nghị các 

cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, tuyên truyền phổ biến, vận động cán bộ, 

công chức, viên chức và người dân trên địa bàn thành phố hưởng ứng, tham gia 

cuộc thi. 

1. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương 

- Có hình thức thích hợp tuyên truyền, khuyến khích, động viên, tạo điều 

kiện cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý và người dân trên 

địa bàn của địa phương tích cực tham Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng”; đăng tải thông tin về cuộc thi lên trang thông tin điện tử của 

cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Thanh tra các quận, huyện, sở, ngành có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với 

Thanh tra thành phố, tham mưu thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND 

quận, huyện chỉ đạo triển khai cuộc thi đến cán bộ, công chức, viên chức của 

quận, huyện, sở, ngành và người dân trên địa bàn của quận, huyện. 

- Thể lệ cuộc thi và Bộ câu hỏi, Hình thức bài dự thi: có gửi kèm theo Công 

văn này. 
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- Hạn gửi bài thi: trước ngày 10/10/2021, các cơ quan, đơn vị, địa phương 

nộp các bài tham dự cuộc thi về Thanh tra thành phố để tổng hợp gửi Ban Tổ 

chức cuộc thi theo đúng thời gian quy định. 

+ Thanh tra quận, huyện tổng hợp, nhận bài dự thi của cán bộ, công chức, 

viên chức thuộc quyền quản lý và người dân trên địa bàn quận, huyện; đảm bảo 

mỗi quận, huyện có ít nhất 20 bài dự thi. 

+ Thanh tra sở, ngành tổng hợp, nhận bài dự thi của cán bộ, công chức, 

viên chức thuộc quyền quản lý của sở, ngành; đảm bảo mỗi sở, ngành có ít nhất 

10 bài dự thi. 

+ Các cơ quan, đơn vị còn lại tổng hợp, nhận bài dự thi của cán bộ, công 

chức, viên chức thuộc quyền quản lý; đảm bảo mỗi cơ quan, đơn vị có ít nhất 05 

bài dự thi. 

- Địa điểm nhận bài dự thi: Thanh tra thành phố, tầng 9, Tòa nhà Trung tâm 

hành chính, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng. 

2. Đối với cơ quan báo chí, truyền hình 

- Kính đề nghị các cơ quan báo chí, truyền hình tổ chức tuyên truyền sâu 

rộng thông tin về cuộc thi với nhiều hình thức đa dạng để kịp thời truyền tải 

thông tin của cuộc thi đến với người dân trên địa bàn thành phố. 

- Khuyến khích, động viên và tạo điều kiện cho phóng viên thuộc cơ quan, 

đơn vị mình tham gia cuộc thi. 

Thanh tra thành phố kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm 

phối hợp triển khai thực hiện để cuộc thi thành công tốt đẹp. Mọi thông tin trao 

đổi, xin vui lòng liên hệ về Phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng, Thanh 

tra thành phố, theo số điện thoại 0236.3810253./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Thành ủy (để b/c); 

- Thường trực HĐND thành phố (để b/c); 

- UBND thành phố (để b/c); 

- Thanh tra sở, ngành; 

- Thanh tra quận, huyện; 

- Các phòng chuyên môn TTTP; 
-  Lưu: VT, TTPCTN. 

CHÁNH THANH TRA 

 
 

 

 

 

Phan Thanh Long 
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