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Phú Thọ, ngày      tháng 9 năm 2021 

   

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

 - Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; 

- Các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh. 

 

Thực hiện Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 20/8/2021 của Tổng Thanh 

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

luật về phòng, chống tham nhũng” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi), 

Thanh tra tỉnh triển khai Cuộc thi trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Phạm vi, đối tượng 

- Cuộc thi này được triển khai ở các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh. 

- Đối tượng tham dự là cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên 

địa bàn tỉnh. 

2. Nội dung cuộc thi 

2.1. 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, chế độ trách nhiệm của người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, 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. 

2.2. Câu hỏi và bài dự thi 

- Đề thi có hai phần: Phần 1 gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm; phần 2 có 01 

câu hỏi tự luận. 

- Bài dự thi phải được viết tiếng Việt hoặc đánh máy (font chữ Times 

New Roman, cỡ chữ 14); bài sao chụp là không hợp lệ (các bài viết tay sẽ được 

tính điểm ưu tiên trong suốt quá trình chấm điểm). 

- Bài dự thi trả lời 25 câu hỏi theo thứ tự và trả lời 01 câu hỏi tự luận. 

Phần câu hỏi tự luận các thí sinh viết ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu và trình bày 

không quá 08 trang A4. 
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- Bài dự thi thống nhất sử dụng khổ giấy A4, được đánh số trang theo thứ 

tự, tự, đóng lại thành tập và gửi đúng thời gian quy định. 

- Phía trên bài thi phải ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, số căn cước 

công dân (chứng minh thư nhân dân), địa chỉ, đơn vị công tác, số điện thoại và tên 

“Bài dự thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. 

- Các thức thi, chấm điểm bài thi và giải thưởng cuộc thi thực hiện theo 

Mục III, Mục IV tại Thể lệ số 02/TL-BTC của Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu 

pháp luật về phòng chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ, ngày 

20/8/2021. 

(Có Thể lệ, đề thi, biểu mẫu bài dự thi của Ban tổ chức cuộc thi kèm theo) 

3. Thời gian, địa điểm nộp bài thi 

- Thời gian nhận bài thi đến hết ngày 10/10/2021. 

- Địa điểm nộp bài thi: Thanh tra tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, 

phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

Thanh tra tỉnh trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quán 

triệt, tuyên truyền, giới thiệu, động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động, người dân trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng 

cuộc thi với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao nhất. Mỗi cơ quan, đơn vị, 

địa phương đảm bảo có tối thiểu 01 bài dự thi (riêng đối với cơ quan Thanh tra 

tỉnh, mỗi phòng phải đảm bảo có tối thiểu 01 bài dự thi). 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của các đơn vị./. 
 

Nơi nhận:                    
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- CTT, các PCTT; 

- Các phòng, đơn vị thuộc TTr tỉnh; 

- Lưu: VT.  

              

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quang Trung 
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