
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 9  năm 2021 

V/v: triển khai Cuộc thi tìm hiểu 

pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng. 

 

 

 

 

 

Kính gửi:  

- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GDĐT; 

- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GDĐT. 

 

Thực hiện Công văn số 12235/UBND-VP ngày 8/9/2021 của UBND tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu, về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng; 

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” và nâng cao nhận 

thức về phòng, chống tham nhũng (PCTN) cho cán bộ, công chức, viên chức 

ngành giáo dục. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện 

pháp luật về PCTN, thúc đẩy sự quan tâm phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính 

quyền và đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

PCTN; Sở GDĐT đề nghị Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; Thủ trưởng các đơn vị sự 

nghiệp giáo dục trực thuộc Sở GDĐT thực hiện các nội dung sau đây: 

  - Tổ chức triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCTN trong phạm vi 

cơ quan, đơn vị theo nội dung hướng dẫn của văn bản số 12235/UBND-VP ngày 

8/9/2021 của UBND tỉnh (đính kèm)  

- Triển khai phát động đến công chức, viên chức, người lao động tham gia 

dự thi, mỗi đơn vị có ít nhất 01 bài dự thi và gửi bài dự thi về Phòng Nghiệp vụ 

5 - Thanh tra tỉnh (Số 11 Trường Chinh, phường Phước Trung, thành phố Bà 

Rịa) trước ngày 10/10/2021. 

Hiện nay, Thanh tra tỉnh đã đăng tải Đề thi và các tài liệu hướng dẫn về 

Cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh, các đơn vị tải về tại 

địa chỉ: http://thanhtra.baria-vungtau.gov.vn/web/guest/thong-tin-dieu-hanh/-

http://thanhtra.baria-vungtau.gov.vn/web/guest/thong-tin-dieu-hanh/-/brvt/extAssetPublisher/content/9718043/trien-khai-cuoc-thi-tim-hieu-phap-luat-ve-phong-chong-tham-nhung
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/brvt/extAssetPublisher/content/9718043/trien-khai-cuoc-thi-tim-hieu-phap-luat-

ve-phong-chong-tham-nhung. 

Đề nghị Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng các 

phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp giáo 

dục trực thuộc Sở GDĐT nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

(Kèm theo Công văn số 12235/UBND-VP ngày 8/9/2021 của UBND tỉnh). 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Vp UBND tỉnh (để b/c); 
-  GĐ Sở; (để b/c); 
- Website Sở;  

- Lưu: VT, TTra.Mây DTM. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  

Nguyễn Văn Ba 
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