
 UBND THỊ XÃ ĐÔNG HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HỘI ĐỒNG PHPBGDPL  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

      Số:       /HĐPH            Đông Hòa, ngày 27 tháng 7 năm 2021 
  

V/v thông báo Thể lệ cuộc thi Báo 

cáo viên pháp luật, tuyên truyền 
viên pháp luật giỏi về pháp luật 

phòng, chống tham nhũng năm 2021 
    

       
Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; ban, ngành; đoàn thể thị xã; 
- Chủ tịch UBND các xã, phường; 

- Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. 
 

 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã nhận Thể lệ Cuộc 
thi Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật pháp 

luật phòng, chống tham nhũng năm 2021 – Ban hành kèm theo Quyết định số 
92/QĐ-BTC ngày 20/7/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi Báo cáo  viên pháp luật, 

tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật pháp luật phòng, chống tham 
nhũng năm 2021 (Thể lệ cuộc thi). 

Hội đồng phối hợp PBGDPL thông báo các cơ quan, đơn vị; ban, ngành 
đoàn thể thị xã; UBND các xã, phường và Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền 

viên pháp luật biết Thể lệ cuộc thi như sau: 

1. Thời gian tham gia cuộc thi: Từ khi ban hành Thể lệ cuộc thi đến trước 

16 giờ 30 phút ngày 15/8/2021. 

2. Hình thức tổ chức cuộc thi gồm thi soạn đề cương thuyết trình và thi 

thuyết trình qua Video clip, hướng dẫn chi tiết tại điểm 1 Mục II Thể lệ cuộc thi. 

3. Nội dung thi là kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các 
quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân; kỹ năng phổ biến, giáo dục 

pháp luật thông qua hình thức biên soạn đề cương phổ biến pháp luật và bài 
thuyết trình quy định tại điểm 4 Mục I Thể lệ cuộc thi. 

4. Cách thức, địa chỉ nộp bài dự thi 

- Cách thức nộp bài thi: Nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện (thời 

gian nộp bài dự thi được tính theo dấu bưu điện). 

- Địa chỉ nộp bài thi: Phòng Hành chính, Bổ trợ tư pháp và phổ biến, giáo 

dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố 
Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, số điện thoại: 02573.841918 hoặc 0703839497) 

(Đính kèm Thể lệ Cuộc thi, Phụ lục danh mục chủ đề thuyết trình pháp 
luật, Mẫu bìa bài dự thi) 
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Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban, ngành đoàn thể và Chủ tịch 
UBND các xã, phường cử Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật  

tham gia Cuộc thi đúng quy định./. 

  
Nơi nhận:  TM. HỘI ĐỒNG PHPBGDPL  
- Như trên;  
- Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL thị xã; 
- Lưu: VT. 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP 

Phan Văn Ngà 
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