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Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 
 

   Thực hiện Công văn số 420/TTr-PCTN ngày 22/9/2021 của Thanh tra 

tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng”. Để triển khai cuộc thi có hiệu quả, qua đó nhằm nâng cao hiểu 

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

bộ, công chức, viên chức; tăng cường sự 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 phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong 

thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; góp phần nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc quán triệt, triển khai đến cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tích cực hưởng 

ứng tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” theo 

Bộ câu hỏi, mẫu bài dự thi và thể lệ dự thi, kế hoạch triển khai cuộc thi của 

Thanh tra Chính phủ gửi kèm theo. 

Các đơn vị và cá nhân gửi bài dự thi (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu 

điện) về Thanh tra tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: số 04, đường Hoàng Văn Thụ, 

phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn trước ngày 10/10/2021 để tổng hợp gửi 

Ban Tổ chức cuộc thi theo đúng thời gian quy định; đồng thời báo cáo Sở Y tế 

(Thanh tra Sở) trong báo cáo công tác phòng chống tham nhũng tháng 10 để 

theo dõi, tổng hợp, báo cáo Thanh tra tỉnh./. 

 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thanh tra tỉnh (B/c); 
- Lãnh đạo Sở (B/c); 

- Công đoàn ngành (P/hợp); 

- Các phòng thuộc Sở;  

- TTTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TTr (LBT).  

 

                                                              

TL. GIÁM ĐỐC 
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