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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

  

Ngày 11/7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 861/QĐ-

TTg phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, trong đó giao Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức Cuộc 

thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp 

luật phòng, chống tham nhũng” (sau đây gọi là Cuộc thi). Để tổ chức Cuộc thi, 

ngày 22/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1037/QĐ-BTP ban 

hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi. 

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, 

khó lường trên phạm vi toàn quốc; nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

phải thực hiện giãn cách xã hội; tập trung cho công tác phòng, chống dịch. Vì vậy, 

để bảo đảm chất lượng và mục tiêu của Cuộc thi, Bộ Tư pháp quyết định hoãn tổ 

chức Cuộc thi cho đến thời điểm thích hợp, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được 

kiểm soát.  

Bộ Tư pháp trân trọng thông báo và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, 

phối hợp của Quý Ủy ban khi Cuộc thi được tổ chức trở lại./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 
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- Thanh tra Chính phủ; 

- Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi; 

- Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc trung ương; 

- Cục KH-TC, Văn phòng Bộ; 
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Nguyễn Thanh Tịnh 

 

 

Bộ Tư pháp cử đồng chí Nguyễn Kim Thoa, chuyên viên chính, Vụ Phổ biến, giáo 

dục pháp luật (số điện thoại 024.62739466/ 0975186648, email: thoank@moj.gov.vn) làm 

đầu mối liên hệ. 
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