
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-NC Kon Tum, ngày       tháng       năm 2022 

V/v triển khai một số nội dung liên 

quan đến tổ chức Cuộc thi Báo cáo 

viên pháp luật, Tuyên truyền viên 

pháp luật giỏi về pháp luật phòng, 

chống tham nhũng năm 2022   

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.  
 

Xét đề nghị của Ban Tổ chức Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên 

truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh tại Báo cáo số 309/BC-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2022, Ủy ban 

nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức Cuộc thi “từ ngày 26 tháng 9 

năm 2022 đến ngày 04 tháng 10 năm 2022” sang thời gian “từ ngày 17 tháng 

10 năm 2022 đến ngày 21 tháng 10 năm 2022”; thời gian gửi danh sách thí sinh 

tham dự Cuộc thi ở cấp tỉnh về Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Sở Tư pháp) chậm 

nhất là ngày 29 tháng 9 năm 2022. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Kế 

hoạch số 1866/KH-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương: 

- Tiếp tục cử Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật tham 

gia Cuộc thi ở cấp tỉnh đảm bảo theo quy định; tổ chức quán triệt, vận động 

đông đảo công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng 

lớp Nhân dân theo dõi, tham gia cổ vũ trong quá trình diễn ra Cuộc thi. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin về Cuộc thi bằng các 

hình thức phù hợp; chủ động cập nhật các nội dung liên quan đến Cuộc thi ở cấp 

tỉnh(1) trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh thuộc phạm vi quản lý tham gia, 

Cuộc thi ở cấp tỉnh đảm bảo diễn ra đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

3. Giao Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi tiếp tục 

theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến Cuộc thi ở 

cấp tỉnh; đồng thời, báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi theo quy định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo các đơn vị, địa phương biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/biết); 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh; 

- Lưu: VT, NC-NĐB. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Hữu Tháp 
 

                                           
1 Tại Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp, địa chỉ: http://sotuphap.kontum.gov.vn 
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