
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

                 

 

Số:             /BGDĐT-TTr 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

V/v triển khai tổng kết Đề án “Tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng  

giai đoạn 2019-2021” 

 

Hà Nội, ngày        tháng 9 năm 2021 

                   Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

Thực hiện Công văn số 1444/TTCP-PC ngày 19/8/2021 của Thanh tra 

Chính phủ về việc tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” (gọi tắt là Đề án 

861), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện 

nhiệm vụ. Cụ thể: 

1. Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, các đơn vị lựa 

chọn hình thức tổng kết phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời có Báo cáo (theo 

đề cương, biểu mẫu gửi kèm theo) gửi về Bộ GDĐT (qua Thanh tra và gửi bản 

mềm vào email: ndthang@moet.gov.vn), trước ngày 10/11/2021. 

2. Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, có minh chứng về tuyên truyền, phổ biến,  

giáo dục pháp luật công tác PCTN và tổng kết Đề án 861 để phục vụ công tác 

kiểm tra của các cơ quan, đơn vị liên quan  (khi có yêu cầu). 

Đây là việc quan trọng, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện 

và gửi báo cáo tổng kết đúng thời gian yêu cầu.  

(Cần thiết liên hệ: ông Ngô Đức Thắng, Thanh tra Bộ GDĐT, theo số điện 
thoại: 0912.577.486). 

Trân trọng./.            

 

Nơi nhận: 
  - Như trên; 

  - Thanh tra Chính phủ (để báo cáo); 

  - Bộ trưởng (để báo cáo); 

  - Các Thứ trưởng; 

  - Văn phòng BCS Đảng; Văn phòng Đảng- 

Đoàn thể (để thực hiện); 

  - Website Bộ GDĐT; 

  - Lưu: VT, TTr. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng 
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