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THÔNG BÁO 

Kết quả cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính  

tỉnh Lạng Sơn năm 2022 tuần thứ nhất 

(Từ ngày 03 đến ngày 09/10/2022) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh về 

việc tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn 

năm 2022; cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 

2022 tuần thứ nhất đã kết thúc vào 17h00 ngày 09/10/2022, kết quả như sau: 

1. Tình hình thí sinh tham dự cuộc thi 

Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, công 

chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; trong tuần thi đầu 

tiên (từ ngày 03 đến ngày 09/10/2022) đã có tổng số 37.746 thí sinh đăng ký dự 

thi với tổng số lượt thi là 82.061 lượt. 

Nhiều địa phương, đơn vị có lượt thí sinh tham gia cao như huyện Bắc Sơn 

(18.300 lượt), huyện Bình Gia (8.400 lượt), huyện Chi Lăng (7.651 lượt); Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh (640 lượt), Kho bạc Nhà nước tỉnh (471 lượt), Cục Thuế tỉnh 

(396 lượt); Sở Giáo dục và Đào tạo (956 lượt), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (621 lượt), Sở Y tế (404 lượt)…;  trong đó có 5.194 bài thi trả lời đúng 15/15 

câu hỏi, đạt số điểm tuyệt đối (100 điểm).  

(Chi tiết theo Phụ lục I kèm theo) 

2. Thí sinh đạt giải cuộc thi tuần thứ nhất 

(1) Ông Dương Việt Hùng, huyện Bắc Sơn - Giải nhất; 

(2) Bà Hoàng Thị Nhụy, huyện Bắc Sơn - Giải nhì; 

(3) Bà Hoàng Hồng Hương, Sở Nội vụ - Giải nhì; 

(4) Bà Lê Thị Huyền Linh, huyện Bắc Sơn - Giải ba; 

(5) Ông Trình Văn Chung, thành phố Lạng Sơn - Giải ba; 

(6) Bà Trương Ngọc Quỳnh, huyện Lộc Bình - Giải ba; 

(7) Ông Vy Lâm Quỳnh, Sở Nông nghiệp và PTNT - Giải Khuyến khích; 
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(8) Bà Hoàng Thanh Huyền, huyện Chi Lăng - Giải Khuyến khích; 

(9) Ông Lê Sơn Hà, Cục Thuế tỉnh - Giải Khuyến khích; 

(10) Ông Lương Văn Chỉnh, huyện Hữu Lũng - Giải Khuyến khích; 

(11) Ông Trình Văn Thành, Sở Tài nguyên và Môi Trường - Giải Khuyến 

khích. 

(Chi tiết theo Phụ lục II kèm theo) 

3. Một số nội dung tiếp tục triển khai  

Để xác thực thông tin, đề nghị các cơ quan, đơn vị có thí sinh đạt giải liên 

hệ với thí sinh để xác thực thông tin, đồng thời gửi hồ sơ về Sở Nội vụ trước ngày 

15/10/2022, thành phần hồ sơ gồm:  

- Đối với đoàn viên, hội viên và Nhân dân: (1) Bản sao giấy Chứng minh 

nhân dân/Căn cước công dân; (2) Bản kê khai thông tin cá nhân (gồm các thông 

tin: Họ và tên; địa chỉ liên hệ; số điện thoại liên lạc; thông tin tài khoản ngân 

hàng; ghi rõ trường hợp đặc biệt như: Học sinh, người khuyết tật…) ký và ghi rõ 

họ tên người đạt giải.  

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Văn bản xác nhận thông tin cá nhân 

của cơ quan, đơn vị công tác (Họ và tên; ngày tháng năm sinh; chức vụ, đơn vị 

công tác; địa chỉ nhà riêng, địa chỉ cơ quan; số điện thoại liên lạc; thông tin tài 

khoản ngân hàng). 

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 

2022 tuần thứ hai bắt đầu từ 10h00 ngày 10/10/2022 đến 17h00 ngày 

16/10/2022; đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt đến cán bộ, 

công chức, viên chức và tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp 

Nhân dân tham gia tại địa chỉ: https://cchc.langson.gov.vn hoặc 

cchc.langson.gov.vn hoặc banner cuộc thi trên trang thông tin điện tử Sở Nội vụ 

Lạng Sơn, địa chỉ https://sonv.langson.gov.vn. 

Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các thành viên BTC, Tổ TK cuộc thi; 

- Các cơ quan khối Đảng, đoàn thể tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Các cơ quan Trung ương được tổ chức theo 

ngành dọc tại địa phương; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo LS; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Hoàng Thị Hiền 

https://sonv.langson.gov.vn/
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