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Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trực thuộc 

 

Thực hiện Công văn số 6392/UBND-NC ngày 17/9/2021 của UBND huyện về 

việc triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng”.  

Nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, 

viên chức thộc ngành giáo dục và đào tạo huyện; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu 

quả trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.  

Để tích cực hưởng ứng Cuộc thi, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị 

Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trực thuộc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Căn cứ Công văn số 1464/TTCP-PC ngày 23/8/2021 của Thanh tra Chính 

phủ về triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCTN để phát động cán bộ, giáo 

viên, nhân viên tham gia Cuộc thi, phân công người theo dõi, đôn đốc, thu bài, nộp 

bài. 

2. Vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, 

người lao động thuộc đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi. 

3. Bài thi thực hiện theo mẫu gửi kèm gồm 2 phần: phần 1 trả lời 25 câu hỏi 

trắc nghiệm, phần 2 tự luận. 

4. Mỗi trường học ít nhất 01 bài dự thi (gồm 01 bản giấy và file word); Nộp bài 

thi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (thầy Thuận) trước ngày 02/10/2021.  

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp số lượng bài thi của các trường gửi nộp 

về Thanh tra huyện theo đúng thời gian quy định. 

Trên đây là các nội dung liên quan đến việc tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các 

trường nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- T, P. PGDĐT; 

- Lưu: VT, KTr. 
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