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  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-THNC Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2022 

V/v tổ chức, quán triệt triển khai tham gia 

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; 

- Các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành 

dọc tại địa phương; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Ngày 21/9/2022, Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách 

hành chính tỉnh đã ban hành 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. Theo đó, cuộc thi sẽ diễn trong 4 tuần liên tục, từ ngày 03/10/2022 đến hết 

ngày 30/10/2022 tại địa chỉ http://cchc.langson.gov.vn. 

Để cuộc thi diễn ra thành công, đạt kết quả cao, qua đó góp phần nâng cao 

nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về tầm quan 

trọng của công tác cải cách hành chính, đồng thời phát huy tính tích cực, chủ 

động của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện Chương trình tổng thể cải 

cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, UBND tỉnh yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan 

Trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại địa phương 

 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 và 

công chức, viên chức các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp trực 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. 

UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền về cuộc thi trên các 

phương tiện thông tin đại chúng của địa phương; chỉ đạo UBND cấp xã quán triệt 

toàn thể cán bộ, công chức 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 hưởng ứng tham gia cuộc thi đạt kết quả cao. 
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2. Sở Nội vụ  

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai cuộc thi của các cơ quan, đơn 

vị; tổng hợp số lượng thí sinh dự thi theo tuần của từng cơ quan, đơn vị, thông 

báo công khai trên Trang Thông tin điện tử cuộc thi, Trang thông tin điện tử của 

Sở Nội vụ và báo cáo UBND tỉnh. 

Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí đánh giá, 

chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các 

huyện, thành phố; lấy kết quả cuộc thi làm tiêu chí chấm điểm Chỉ số cải cách 

hành chính năm 2022 của các cơ quan, đơn vị. 

3. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh  

Tuyên truyền về cuộc thi trên phương tiện thông tin đại chúng thường 

xuyên, hằng 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 tỉnh hưởng ứng tham gia cuộc thi. 

4. Đề nghị các Ban Đảng, đoàn thể tỉnh 

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 và công chức, viên chức 

các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc 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. 

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm 

túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp 

thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy;              Báo cáo 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, 

  HCQT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (LTH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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