
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________________________________  

Số:  3119  /UBND-NC Tuyên Quang, ngày  26  tháng 8 năm 2021 

V/v triển khai Cuộc thi  

tìm hiểu pháp luật về PCTN 
 

 

 
 
 

 

  Kính gửi:  

- Thanh tra tỉnh; 

- Sở Tư pháp. 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thực hiện Công văn số 1464/TTCP-PC ngày 23/8/2021 của Thanh tra 

Chính phủ về việc triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng", Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 20/8/2021 của Thanh tra 

Chính phủ ban hành kèm theo Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng", Thể lệ số 02/TL-BTC ngày 20/8/2021 của Ban 

Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"  (Có văn 

bản gửi kèm theo), 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng dự thảo 

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" 

trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. 

Thời gian hoàn thành, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05/9/2021./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                       

- Như trên (thực hiện); 

- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo) 

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT-NC (P.Hà).                              

 

                      

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 

 
 
 

 

Tạ Văn Dũng 
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