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KẾ HOẠCH  
Triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” 

 

Thực hiện Kế hoạch số 4117/KH-SYT ngày 21/09/2021 của Sở Y tế tỉnh Thái 

Nguyên về triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. 

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng” với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng đến từng viên chức, người lao động trong toàn bệnh viện. Qua đó nâng cao 
kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần 

phòng, chống tham nhũng.  

- Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thúc đẩy 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; tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần phòng, chống tham nhũng. 

2. Yêu cầu 

- Trưởng, phó các khoa/phòng triển khai đến toàn thể viên chức, người lao 
động thuộc khoa/ phòng mình phụ trách đúng mục đích, yêu cầu và các nội dung 

Quyết định số 450/QĐTTCP ngày 20/8/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về 
ban hành kèm theo Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng”. 

- Việc triển khai Cuộc thi này gắn trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của các khoa/ phòng tại đơn vị; là kết 

quả xem xét, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng và phong trào thi đua 
của các khoa/ phòng. 

- Trưởng, phó các khoa/phòng có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc 
các nội dung của kế hoạch này; các bài dự thi phải đảm bảo đầy đủ nội dung, hình 

thức, đối tượng và thời gian thi theo đúng yêu cầu và Thể lệ Cuộc thi. 

II. NỘI DUNG CUỘC THI 

1. Nội dung thi 

- Kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm các quy định về 

phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, chế độ trách nhiệm của người đứng 
đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, trách nhiệm của các 

cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng,… 
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- Hiểu biết về sự phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng qua 
các thời kỳ. 

2. Đối tượng tham gia Cuộc thi 

Tất cả viên chức, người lao động đang làm việc tại bệnh viện Y học cổ truyền 
Thái Nguyên. 

3. Thời gian, cách thức, kết cấu phần thi 

- Thời gian nhận bài thi: Bài dự thi của viên chức, người lao động thuộc bệnh 

viện Y học cổ truyền Thái Nguyên gửi về phòng Tổ chức- Hành chính trước ngày 
02/10/2021 để tổng hợp gửi Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên. 

- Trao giải và tổng kết Cuộc thi: Tháng 12/2021. 

- Người dự thi làm bài dự thi theo Thể lệ cuộc thi, Đề thi và mẫu Bài dự thi do 

Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” - Thanh 

tra Chính phủ ban hành. (đính kèm theo Kế hoạch này) 

- Thể lệ cuộc thi, Đề thi và mẫu bài dự thi được đăng tải trên Cổng Thông tin 

điện tử của Thanh tra Chính phủ (tại địa chỉ https://thanhtra.gov.vn  mục Phòng, 
chống tham nhũng) và Cổng Thông tin điện tử của tỉnh Thái Nguyên (tại địa chỉ 

https://thainguyen.gov.vn ); Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật 
của tỉnh (tại địa chỉ https://pbgdplthainguyen.gov.vn); Website của bệnh viện (tại 

địa chỉ https://bvyhctthainguyen.com.vn ) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch, đề nghị cán bộ chủ chốt các khoa/phòng trực thuộc triển 

khai, phổ biến tới toàn thể viên chức, người lao động thuộc quyền phụ trách tham 
gia Cuộc thi; gắn việc triển khai Cuộc thi với việc thực hiện Kế hoạch số 127/KH-

UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”, việc 

tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng và phong trào thi đua tại đơn vị. 

2. Phòng Tổ chức - Hành chính: phối hợp với Trưởng, phó các khoa/phòng  

đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tiếp nhận bài dự thi của các cá 
nhân trong đơn vị gửi về Sở Y tế tỉnh theo đúng thời gian quy định. 

3. Phòng Kế hoạch tổng hợp: bộ phận CNTT thực hiện đăng tải Thể lệ cuộc 

thi, Đề thi và mẫu bài dự thi trên trang website của bệnh viện. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng”. Đề nghị các khoa, phòng nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Ban giám đốc; 
- Các khoa phòng (t/hiện); 
- Lưu: VT; TCHC(H02b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 

 
Nguyễn Thị Thủy 

https://thanhtra.gov.vn/
https://thainguyen.gov.vn/
https://pbgdplthainguyen.gov.vn/
https://bvyhctthainguyen.com.vn/
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