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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-NV 

V/v đôn đốc tham gia cuộc thi 

trực tuyến tìm hiểu về cải cách 

hành chính tỉnh Lạng Sơn  

năm 2022 

Lộc Bình, ngày       tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các Ban Đảng, đoàn thể của huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Triển khai Công văn số 1122/UBND-THNC ngày 25/9/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tổ chức, quán triệt triển khai tham gia cuộc thi trực tuyến tìm 

hiểu về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Công văn số 1283/SNV-

TCBC, ngày 27/9/2022 về việc tham gia thi thử cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải 

cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022; UBND huyện đã ban hành Công văn số 

3021/UBND-NV ngày 29/9/2022 về việc tổ chức quán triệt, triển khai tham gia 

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

Kết thúc tuần 01: Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2020 huyện Lộc Bình 

có tổng số thí sinh dự thi là 1.728 người với 2.150 lượt dự thi, xếp vị trí thứ 6/11 

huyện thành phố về số người dự thi, so sánh với các đơn vị số lượt dự thi của 

huyện còn ở mức thấp (huyện Bắc Sơn có 6.586 người với 18.300 lượt dự thi).  

Hiện nay, tỉnh đã có thông báo kết quả thi tuần 01, trong đó có cơ cấu giải 

thưởng như sau: 

* Giải cá nhân  

Mỗi tuần thi có 04 loại giải thưởng, cụ thể như sau:  

- 01 giải Nhất, tiền thưởng 3.000.000 đồng.  

- 02 giải Nhì, tiền thưởng mỗi giải 2.000.000 đồng.  

- 03 giải Ba, tiền thưởng mỗi giải 1.000.000 đồng.  

- 05 giải Khuyến khích, tiền thưởng mỗi giải 500.000 đồng.  

* Giải tập thể  

- 01 giải Nhất, tiền thưởng 5.000.000 đồng.  

- 01 giải Nhì, tiền thưởng 4.000.000 đồng.  

- 02 giải Ba, tiền thưởng mỗi giải 3.000.000 đồng.  

- 05 giải khuyến khích, mỗi giải 1.500.000 đồng. 
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Trong tuần 01, huyện Lộc Bình đã có 01 giải ba cá nhân. Do đó để nâng cao 

kết quả thi của huyện Lộc Bình từ tuần 02 đến tuần 04 tháng 10 năm 2022, UBND 

huyện Lộc Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc, khẩn trương thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Các quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; UBND các xã, 

thị trấn 

Tổ chức, quán triệt triển khai cuộc thi tại cơ quan, đơn vị; quán triệt toàn thể 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị tham gia 

đầy đủ các phần thi theo quy định tại Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải 

cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022, mỗi cán bộ, công chức, viên chức đơn 

vị dự thi 01 lượt/1 ngày và đủ 7 ngày/tuần và tuyên truyền, vận động người thân 

trong gia đình cùng tham gia. 

UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, quán triệt toàn thể cán bộ, 

công chức và Nhân dân tham gia đầy đủ các phần thi theo quy định tại Thể lệ cuộc 

thi, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến đoàn viên, hội viên và Nhân 

dân trên địa bàn về Thể lệ, ý nghĩa, mục đích của cuộc thi để đoàn viên, hội viên 

và Nhân dân trên địa bàn cùng tham gia để nâng cao số lượng người tham gia của 

huyện. 

2. Phòng Nội vụ  

Tham mưu hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai cuộc thi của các cơ 

quan, đơn vị. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Tổ chức quán triệt, yêu cầu toàn thể viên chức của ngành tham gia đầy đủ 

các tuần thi, ngày thi, mỗi viên chức và người lao động dự thi 01 lượt/ngày và đủ 

7 ngày/tuần và tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình cùng tham gia. 

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; Trang thông 

tin điện tử huyện 

Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc thi trên phương tiện thông tin đại chúng 

thường xuyên, hằng ngày, hàng tuần trong thời gian diễn ra cuộc thi nhằm thu hút 

đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện hưởng ứng 

tham gia cuộc thi. 

Đăng tải nội dung văn bản Thể lệ cuộc thi, văn bản triển khai của huyện lên 

Trang thông tin điện tử của huyện để các tổ chức, cá nhân cùng nắm và tham gia 

cuộc thi. 

5. Đề nghị các Ban Đảng, đoàn thể của huyện quan tâm phối hợp: 

Tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích và Thể lệ cuộc thi đến toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động và hội viên, đoàn viên. Quán triệt cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan tham gia đầy đủ các phần 

thi theo quy định tại Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh 

Lạng Sơn năm 2022. 
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(Có Quyết định số 151/QĐ-BTCCT về việc ban hành Thể lệ cuộc thi trực 

tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022 kèm theo)  

Địa chỉ tham gia cuộc thi: 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 

UBND huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy;              Báo cáo 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện;  

- Phòng Nội vụ 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV(PTH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Thúy 
 

 

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