
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

 
Số:       /BTCCT 

V/v yêu cầu thí sinh tham dự Cuộc thi 
trực tuyến báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật giỏi về phòng, 
chống tham nhũng  tỉnh Trà Vinh 

 năm 2021 gửi bài thuyết trình  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    
Trà Vinh, ngày     tháng 8 năm 2021       

 

 

Kính gửi:   

    - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
    - UBND các huyện, thị xã, thành phố.         

     

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh tổ 
chức Cuộc thi trực tuyến báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi 

về phòng, chống tham nhũng tỉnh Trà Vinh năm 2021 (gọi tắt là Cuộc thi) và 
Quyết định số 82/QĐ-BTCCT ngày 03/8/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành 

Thể lệ Cuộc thi. Theo đó, các thí sinh tham dự Cuộc thi phải gửi bài thuyết trình về 
Ban Tổ chức Cuộc thi chậm nhất ngày 12/8/2021 để xét duyệt. Tuy nhiên đến nay, 

Ban Tổ chức Cuộc thi mới nhận được 37 bài thuyết trình của các thí sinh (39/63 thí 
sinh dự thi). 

Ngày 12/8/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi có văn bản tạm dừng Cuộc thi do 
ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid – 19 (Công văn số 88/BTCCT). Để Cuộc 

thi đạt yêu cầu, kết quả cao khi tiến hành tổ chức thi (sẽ có thông báo cụ thể), Ban 
Tổ chức Cuộc thi đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND cấp huyện (có 

thí sinh dự thi) nhắc nhở các thí sinh tham dự Cuộc thi tiếp tục chuẩn bị tốt các nội 
dung thi, riêng đối với thí sinh chưa gửi bài thuyết trình sớm hoàn tất bài thuyết 
trình gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi chậm nhất ngày 09/9/2021 (đính kèm danh 

sách thí sinh chưa gửi bài thuyết trình). Bài thuyết trình của thí sinh tham dự 

Cuộc thi gửi về địa chỉ: pbgdpltravinh@gmail.com. 

Ban Tổ chức Cuộc thi rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp thực hiện 

của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND cấp huyện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thành viên BTC Cuộc thi; 
- Thanh viên BGK, TTK Cuộc thi; 
- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố 
(tham mưu t/h); 
- GĐ, các PGĐ Sở Tư pháp;       
- Lưu VT, VBPB&TDTHPL, BTCCT.                               
 

 

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 
TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 
Lâm Sáng Tươi 
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