UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 1611/SKHCN-TTr
V/v tổ chức triển khai hưởng ứng Cuộc
thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng,
chống tham nhũng”

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Công văn số 7858/UBND-TĐKT ngày 27 tháng 8 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh và Công văn số 839/TTr-PCTN ngày 31 tháng 8 năm 2021
của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức triển khai hưởng ứng Cuộc thi
“Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” (sau đây viết tắt là Cuộc thi),
Giám đốc Sở yêu cầu:
1. Các Trưởng phòng, Trưởng đơn vị trực thuộc Sở vận động, khuyến
khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị quản lý tích
cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi, mỗi đơn vị cử ít nhất 01 người đăng ký tham
gia Cuộc thi.
Danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia Cuộc thi gửi về Thanh
tra Sở trước ngày 08/10/2021 để theo dõi báo cáo kết quả tham gia Cuộc thi (theo
Biểu mẫu đính kèm).
2. Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học triển khai tổ
chức tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử của Sở; Văn
phòng Sở thông báo trên Trang Điều hành tác nghiệp của Sở.
3. Một số nội dung chủ yếu để nghiên cứu, tìm hiểu và tham gia Cuộc thi:
- Mục đích và yêu cầu cuộc thi:
 Nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống tham nhũng (PCTN) của cán
bộ, công chức, viên chức, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện
nhiệm vụ, công vụ, góp phần PCTN; cũng như việc quan tâm, phối hợp của các
cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật và tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định
của pháp luật về PCTN.
 Thông qua cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”,
từng bước triển khai có hiệu quả, thực chất việc thi hành Luật Phòng, chống tham
nhũng đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2018 tại kỳ họp thứ 6,
có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019; Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày

2
11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”.
 Tạo không khí sôi nổi, thu hút sự tham gia của các cán bộ, công chức,
viên chức. Đồng thời, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của của cán bộ, đảng
viên trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
- Nội dung thi:
+ Kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng gồm các quy định về
phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người
đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm
của cơ quan hành chính Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng;
+ Hiểu biết về pháp luật phòng, chống tham nhũng qua các thời kỳ.
- Cách thức thi gồm có 02 phần:
+ Phần 1: Người dự thi thực hiện trả lời 25 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức
pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm các quy định về phòng ngừa, phát
hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ
chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của các cơ quan nhà
nước trong phòng, chống tham nhũng; hiểu biết về sự phát triển của pháp luật về
phòng, chống tham nhũng qua các thời kỳ…
+ Phần 2: Người dự thi viết 01 bài tự luận không quá 08 trang giấy A4 các
giai đoạn phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng từ năm 1945 đến
nay ở nước ta. Đồng thời, đánh giá về tình hình tham nhũng trong thời gian gần
đây, cũng như có đề xuất giải pháp nào để ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng ở nước
ta trong thời gian tới.
- Thể lệ và hình thức cuộc thi:
Cuộc thi sẽ được tổ chức thành 02 vòng:
+ Vòng sơ kết chấm lấy 100 bài dự thi hoặc 10% tổng số bài dự thi có điểm
cao nhất vào Vòng chung kết;
+ Vòng chung kết chấm để lựa chọn ra các giải theo cơ cấu.
- Thời gian thi và trao giải: Cuộc thi sẽ diễn ra từ nay cho đến hết
ngày 10/10/2021. Dự kiến thời gian trao giải và tổng kết cuộc thi vào tháng
12/2021. Trường hợp không thể tổ chức trao giải trực tiếp vì phòng dịch Covid,
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Ban Tổ chức sẽ trao giải trực tuyến và gửi giải thưởng theo địa chỉ của người
trúng giải.
- Về cơ cấu giải thưởng:
+ Giải cá nhân: 1 Giải Nhất (20.000.000 đồng/1giải); 02 Giải Nhì
(15.000.000 đồng/1giải); 03 Giải Ba (10.000.000 đồng/1giải); 10 Giải Khuyến
khích (5.000.000 đồng/1giải).
+ Giải tập thể: có 03 giải cho các bộ, ngành, địa phương có số người dự thi
nhiều nhất và bộ, ngành, địa phương có nhiều bài dự thi đạt giải (10.000.000
đồng/1giải).
- Thời gian và địa điểm nhận bài thi:
+ Thời gian nhận bài thi: chậm nhất vào ngày 10/10/2021 (đối với trường
hợp gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện).
+ Địa điểm: Thanh tra tỉnh 37 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố
Huế.
Lưu ý: Người dự thi có thể tìm hiểu thêm 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), Tạp chí Thanh tra (Thanhtravietnam.vn) và Báo
Thanh tra (thanhtra.com.vn)./.
Nơi nhận:
KT.GIÁM ĐỐC
- Như trên;
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc Sở;
- Công đoàn Sở;
- Đoàn TN Sở;
- Lưu: VT,TTra.

Nguyễn Kim Tùng
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
ĐƠN VỊ: ………………………….
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM GIA CUỘC THI
“TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG”
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