
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
 

Số:           /SNV-TCBC  Lạng Sơn, ngày        tháng 9 năm 2022 

V/v tham gia thi thử cuộc thi trực tuyến 

tìm hiểu về cải cách hành chính 

 tỉnh Lạng Sơn năm 2022 
 

 

                                Kính gửi:  

- Các cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương được tổ chức theo 

ngành dọc tại địa phương; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Triển khai thực hiện Quyết định số 151/QĐ-BTCCT ngày 21/9/2022 của 

Ban Tổ chức cuộc thi về việc ban hành Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải 

cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Công văn số 1122/UBND-THNC ngày 

25/9/2022 của UBND 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. 

Theo đó, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn 

năm 2022 sẽ diễn ra trong 4 tuần liên tục, từ ngày 03/10/2022 đến hết ngày 

30/10/2022, cụ thể như sau: 

(1) Tuần 1: từ ngày 03 - 09/10/2022. 

(2) Tuần 2: từ ngày 10 - 16/10/2022. 

(3) Tuần 3: từ ngày 17 - 23/10/2022. 

(4) Tuần 4: từ ngày 24 - 30/10/2022. 

Để cuộc thi diễn ra thành công, đạt kết quả cao, đề nghị các cơ quan, đơn 

vị thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia thi 

thử tại địa chỉ http://cchc.langson.gov.vn, thời gian thi thử đến hết ngày 

01/10/2022. Kết thúc thời gian thi thử, các tài khoản sẽ bị xóa, thí sinh đăng ký 

lại tài khoản để tham gia thi chính thức. 

Sở Nội vụ trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện/. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

  KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo LS; 

- Thành vên Ban Tổ chức cuộc thi; 

- Giám đốc, PGĐ Sở NV; 

- Lưu: VT, TCBC (STTH). 

   

 

 

 

 

Hoàng Thị Luân 
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