
 
 

UBND TỈNH TRÀ VINH 
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

   
Số:         /BTCCT 

V/v tạm dừng 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 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Trà Vinh, ngày       tháng 8  năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế; 

- Trường Chính trị tỉnh; 

- Trường Đại học Trà Vinh; 

- Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh; 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Trà Vinh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 

- Bảo Hiểm xã hội tỉnh; 

- Đoàn Luật sư tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện Quyết định số 1037/QĐ-BTP ngày 22/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền 

viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng. Ngày 
09/7/2021 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND 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 

1415/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư 
ký Cuộc thi. Ngày 03/8/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi 

(kèm theo Quyết định số 82/QĐ-BTCCT), theo đó Cuộc thi được tổ chức trong 03 
ngày: 14, 17 và 18/8/2021. 

Tuy nhiên, ngày 05/8/2021 Bộ Tư pháp có Công văn số 2628/BTP-PBGDPL 
về việc hoãn tổ chức Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 
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giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng”. Nhận thấy tình hình dịch 
bệnh Covid - 19 hiện nay trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, các cơ quan, 

đơn vị, địa phương đang tập trung tích cực phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, 
thực hiện giãn cách xã hội, trong đó có đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là thí 
sinh của Cuộc thi cũng tham gia. Vì vậy, Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định tạm 

dừng Cuộc thi cho đến thời điểm thích hợp sẽ tổ chức lại Cuộc thi khi tình hình 
dịch bệnh Covid - 19 được kiểm soát, ổn định. 

Ban Tổ chức Cuộc thi trân trọng thông báo (nhờ các cơ quan, đơn vị, địa 
phương thông báo cho thí sinh của cơ quan, đơn vị, địa phương dự thi biết) và rất 

mong nhận được sự ủng hộ, phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị, địa phương và các 
thí sinh khi Cuộc thi được tổ chức trở lại./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c);  
- GĐ, các PGĐ STP; 
- Thành viên BTC, BGK Cuộc thi; 
- Các thí sinh dự thi; 
- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, 
thành phố (để t/báo); 
- Lưu: VT, VBPB&TDTHPL. 

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 
KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 
 

 
 

 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Trần Hoàng Khâm 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-12T16:30:28+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Hoàng Khâm<thkham@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-12T16:35:33+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tư pháp<stp@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-12T16:35:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tư pháp<stp@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-12T16:36:36+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tư pháp<stp@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




