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KẾ HOẠCH 
tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng 
và các quy định của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng  

 ----- 
 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 

ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng và các quy định của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với nội 

dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

người lao động về quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các quy 

định của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

- Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, 

của cấp ủy, tổ chức đảng về công tác phòng, chống tham nhũng và công tác xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, công tác xây dựng tổ chức đảng vững mạnh nói 

riêng. 

- Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực 

hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; sự quan tâm của các cấp ủy đảng 

trong lãnh đạo, phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể về phổ biến, giáo 

dục pháp luật, tạo sức lan tỏa, ý thức tự giác của đảng viên và quần chúng về chấp 

hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

- Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tìm hiểu bổ sung, cập nhật 

kiến thức về phòng, chống tham nhũng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.  

2. Yêu cầu 

- Nội dung bám sát Luật phòng, chống tham nhũng; các văn bản chỉ đạo 

của Trung ương hiện hành về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

- Cuộc thi phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc; đảm bảo tính 

khách quan, trung thực, công bằng đối với kết quả của người tham gia dự thi. 
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II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN   

1. Nội dung và tài liệu thi 

- Nội dung: Kiến thức pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng và 

công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

- Tài liệu: 

+ Luật Phòng, chống tham nhũng và những văn bản có liên quan. 

+ Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương 

về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn 

chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". 

+ Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung 

ương về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW 

ngày 29/11/2021 của UBKT Trung ương hướng dẫn việc thực hiện Quy định về 

những điều đảng viên không được làm. 

2. Đối tượng dự thi 

Tất cả đảng viên, quần chúng đang công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối (trừ đảng viên, quần 

chúng đang làm việc tại Cơ quan Đảng ủy Khối).  

3. Hình thức thi 

Thí sinh dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên thiết bị điện tử 

(điện thoại thông minh, máy tính bảng, laptop, máy tính để bàn…) có kết nối mạng 

Internet bằng việc đăng nhập vào địa chỉ do Ban Tổ chức Cuộc thi cung cấp và trả 

lời Bộ câu hỏi được chọn ngẫu nhiên trong nội dung thi.  

Chi tiết về cách thức tham gia dự thi được thực hiện theo hướng dẫn tại 

Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối và Thể lệ Cuộc thi (sẽ ban hành sau). 

4. Tiến độ thực hiện 

- Từ ngày 25/02/2022 đến ngày 29/4/2022: Chuẩn bị các nội dung liên 

quan đến Cuộc thi. 

- Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022: Tổ chức thi. 

- Trong tháng 7/2022: Tổng kết trao giải. 
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III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tặng Giấy khen kèm theo tiền thưởng cho cá nhân 

là các thí sinh có thành tích xuất sắc tại Cuộc thi (kết quả thi có số điểm cao nhất 

và thời gian hoàn thành bài thi nhanh nhất). Cụ thể như sau: 

- 01 giải nhất: 3.000.000 đồng;  

- 03 giải nhì: 2.000.000 đồng/giải;   

- 04 giải ba: 1.500.000 đồng/giải;  

- 10 giải khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với cấp ủy cơ sở  

Tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch này và các văn bản có liên quan đến 

Cuộc thi trên các trang thông tin điện tử, các bản tin, tập san, trang web nội bộ của 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời quán triệt và yêu cầu, vận động, khuyến 

khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia 

Cuộc thi. Việc tham gia Cuộc thi là một trong những tiêu chí để xem xét, đánh giá, 

phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2022. 

2. Đối với Báo Bình Thuận và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 

Đề nghị Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với 

Đảng ủy Khối tuyên truyền, thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại 

chúng về Cuộc thi. 

3. Đối với Văn phòng, các Ban và Đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối 

- Giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tham mưu thành lập Ban Tổ chức, 

xây dựng Thể lệ Cuộc thi (hoàn thành trước ngày 08/3/2022); đồng thời theo 

dõi, tổng hợp kết quả thi và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.  

- Giao Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo - Dân vận và Ban Tổ chức Đảng ủy 

chuẩn bị Bộ đề thi (hoàn thành trước ngày 30/4/2022) với số lượng câu hỏi và nội 

dung như sau: 

+ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy: Chuẩn bị 150 đến 170 câu hỏi - đáp án về Luật 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí; 

+ Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy: Chuẩn bị 60 đến 80 câu hỏi - đáp án 

về Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; 
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+ Ban Tổ chức Đảng ủy: Chuẩn bị 40 đến 50 câu hỏi - đáp án về Quy định 

số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương. 

- Giao Văn phòng Đảng ủy Khối chủ trì xây dựng ứng dụng thi trực tuyến 

(hoàn thành trước ngày 05/5/2022), tham mưu về kinh phí và các điều kiện cần 

thiết khác để tổ chức Cuộc thi; đồng thời phối hợp với Ban Tuyên giáo - Dân vận 

Đảng ủy cập nhật các thông tin về Cuộc thi lên trang Thông tin điện tử và Fanpage 

của Đảng ủy Khối. 

- Giao Ban Thường vụ Đoàn Khối, Hội Cựu chiến binh Khối truyên truyền 

Cuộc thi trên trang web, Fanpage của Đoàn Khối; đồng thời chỉ đạo các cơ sở 

đoàn, cơ sở hội tuyên truyền sâu rộng và vận động, khuyến khích đoàn viên, hội 

viên tham gia Cuộc thi. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng và các quy định của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Đề nghị các cấp ủy cơ sở, các cơ quan, đơn vị có 

liên quan phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),  
- Thường trực Đảng ủy Khối, 
- Các ban, đoàn thể thuộc ĐUK, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Các đ/c UVBCH Đảng bộ Khối, 
- Lưu VP, UBKT. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 
 
 

 
 

Võ Thành Công 

 


