
  

                         Kính gửi:  Các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Công văn số 2458/SNN-TTra ngày 07/9/2021 của Sở Nông 

nghiệp&PTNT về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng. 

Chi cục Kiểm lâm yêu cầu các phòng chuyên môn và các đơn vị trực 

thuộc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Triển khai, phổ biến cho công chức, người lao động Cuộc thi "Tìm hiểu 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng". Qua đó, khơi gợi, phát huy tính tiên 

phong, gương mẫu của công chức, đảng viên, người lao động trong thực hiện 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh 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 phòng, chống tham nhũng. 

2. Việc tham gia cuộc thi này gắn với trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của đơn vị; là kết quả xem xét, 

đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, do đó Chi cục Kiểm lâm đề nghị 

mỗi đơn vị có ít nhất 01 bài dự thi. Bài dự thi của các đơn vị gửi về Chi cục 

Kiểm lâm (qua Phòng Tổ chức, Tuyên truyền và xây dựng lực lượng) trước 

ngày 02/10/2021. 

 * Nội dung và yêu cầu của bài thi: 

 - Đề thi có 2 phần: Phần 1 gồm 25 câu hỏi thi 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 quá trình chấm điểm). 

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

câu hỏi mở các thí sinh viết ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu và trình bày không quá 

08 trang A4. 

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

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

 * Các thông tin khác liên quan đến cuộc thi (thể lệ, đề bài, mẫu bài, giải 

thưởng cuộc thi) được gửi kèm công văn này và đăng tải trên Cổng thông tin 

điện tử của Thanh tra Chính phủ, Báo Thanh tra; Trang thông tin điện tử của 

Thanh tra tỉnh Kon Tum; Trang TTĐT của Chi cục Kiểm lâm) 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TỈNH KON TUM 

CHI CỤC KIỂM LÂM  

Số:        /CCKL-TC 
V/v triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

Kon Tum, ngày      tháng       năm             



 Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ Phòng Tổ chức, 

Tuyên truyền và xây dựng lực lượng (đ/c Uyên Anh - số điện thoại: 

0888234100). 

Chi cục Kiểm lâm yêu cầu các phòng chuyên môn và các đơn vị trực 

thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                         

- Như trên; 

- Lưu: VT, TC (Anh). 

 

                   CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

                           Võ Sỹ Chung  
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