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Kính gửi:    - Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố 

                   - Các Ban, Văn phòng, Trung tâm Hỗ trợ nông dân 

 

Thực hiện công văn số 736/TTr – PCTN, ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Thanh 

tra tỉnh về việc triển khai hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng” và tạo sự lan tỏa, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định của 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với cán bộ, hội viên, nông dân, Ban 

Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị các huyện, thị, thành Hội và các Ban, Văn 

phòng, Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung như sau: 

1.Triển khai cuộc thi đến với cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh biết; tích 

cực tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”; phát huy 

tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ các cấp Hội, hội viên, nông dân trong thực 

hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

2. Cách thức thi: Người dự thi thực hiện trả lời 25 câu hỏi trắc nghiệm và 01 bài 

viết tự luận khoảng 8 trang giấy A4 về hiểu biết pháp luật phòng, chống tham nhũng 

qua các thời kỳ. Về thể lệ cuộc thi, câu hỏi, mẫu làm bài dự thi được đăng tải trên 

Trang Thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh theo địa chỉ (hoinongdan-quangtri.org.vn) 

thư mục văn bản chỉ đạo điều hành. 

3. Đối tượng dự thi: Là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người 

dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Thời gian dự thi và trao giải cuộc thi diễn ra từ nay 

đến ngày 10/10/2021. Cuộc thi sẽ tổng kết và trao giải thưởng vào tháng 12/2021. 

Thời gian và địa điểm nhận bài thi: Cán bộ, hội viên, nông dân các huyện, thị xã, 

thành phố tham gia thi gửi bài về Hội Nông dân cấp huyện. Các huyện, thị, thành Hội 

tổng hợp gửi Thanh tra huyện, thị, thành phố và báo cáo Hội Nông dân tỉnh biết (qua 

Ban Xây dựng Hội) trước ngày 10/10/2021. Đối với, bài dự thi của cán bộ, công 

chức, viên chức cơ quan tỉnh Hội gửi về (Ban Xây dựng Hội) trước ngày 08/10/2021 

để Ban tổng hợp, gửi Thanh tra tỉnh và báo cáo Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh. 

Cuộc thi là một đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu các huyện, thị, thành Hội và các 

Ban, Văn phòng, Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh quan tâm triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực tỉnh Hội;  

- Hội ND 9 huyện, thị xã, thành phố; 

-Các Ban, VP, TTâm tỉnh Hội; 

- Lưu VP, Ban XDH. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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