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

SỞ TƯ PHÁP  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
 

Số:6876 /STP-VP  Lạng Sơn, ngày 07 tháng 10 năm 2022 
V/v đôn đốc tham gia cuộc thi  

trực tuyến tìm hiểu về cải cách  

hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022 
 

 

 Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp 
 

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; Công văn 

số 1283/SNV-TCBC ngày 27/9/2022 của Sở Nội vụ về việc tham gia thi thử 

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

Tư pháp yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các nội dung sau: 

1. Đối tượng dự thi 

- Công chức, viên chức, người lao động tại các phòng, đơn vị trực thuộc 

Sở Tư pháp tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh 

Lạng Sơn năm 2022 đạt chất lượng, hiệu quả; 

- Yêu cầu lãnh đạo các phòng, đơn vị hàng ngày phân công cho CCVC, 

người lao động tham gia dự thi ( đảm bảo kết thúc cuộc thi 100% CCVC đều 

tham gia). Cuối ngày báo cáo số lượng, kết quả tham gia để Văn phòng Sở tổng 
hợp, báo cáo UBND tỉnh qua Sở Nội vụ. 

 

2. Hình thức thi 

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến, cá nhân 

tham dự cuộc thi sử dụng thiết bị cá nhân kết nối internet để đăng ký tài khoản 

và trả lời trực tiếp các câu hỏi tại địa chỉ: https://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. 

Cuộc thi có 04 tuần thi, mỗi tuần thi có tổng số 30 câu hỏi; mỗi lượt dự 

thi, thí sinh trả lời 15 câu hỏi được hệ thống phần mềm lựa chọn ngẫu nhiên và 

01 câu hỏi phụ dự đoán có bao nhiêu người trả lời đúng với đáp án.  

Mỗi thí sinh được dự thi tối đa 01 lượt/ngày (07 lượt/tuần); kết quả thi được 

tính cho lượt dự thi có kết quả tốt nhất, có thời gian trả lời sớm nhất và dự đoán số 

người tham gia dự thi đúng nhất trong số các lượt dự thi trong một tuần thi. 

3. Thời gian tổ chức cuộc thi 

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

4. Nội dung thi 

a) Tìm hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 

các văn bản Trung ương và của tỉnh Lạng Sơn về cải cách hành chính tại các văn 

bản sau:  

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/07/2021 của Chính phủ, ban hành 

chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị quyết số 60-NQ/TU, ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Nghị quyết số 49-NQ/TU, ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

b) Tìm hiểu về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu 

quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ 

hành chính (SIPAS), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số chuyển 

đổi số (DTI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành, UBND 

các huyện, thành phố tỉnh Lạng Sơn (DDCI). 

c) Vai trò, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác cải 

cách hành chính gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”. 

5. Cách thức dự thi 

a) Mỗi thí sinh tạo 01 tài khoản cá nhân trên hệ thống và sử dụng tài 

khoản đó để tham gia dự thi trong suốt 04 tuần thi. Cách thức tạo tài khoản thi 

như sau: 

- Bước 1: truy cập vào địa chỉ https://cchc.langson.gov.vn hoặc banner 

Cuộc thi trắc nghiệm “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh 

Lạng Sơn năm 2022” tại Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ Lạng Sơn, địa chỉ 

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

- Bước 2: chọn mục “Tạo tài khoản mới”. 

- Bước 3: điền tên đăng nhập (bắt buộc), viết liền, không dấu.  
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- Bước 4: nhập mật khẩu (bắt buộc), bao gồm 06 ký tự trở lên, viết liền, 

không dấu, có thể nhập chữ hoặc số, ký tự đặc biệt (ví dụ: @#!...). 

- Bước 5: xác nhận mật khẩu bằng cách nhập lại mật khẩu lần thứ 2. 

- Bước 6: nhập các thông tin cá nhân (bắt buộc), bao gồm: 

+ Họ và tên: tiếng Việt có dấu, có khoảng cách rõ ràng giữa họ, tên đệm và tên. 

+ Năm sinh: tích chọn mục tương ứng với năm sinh của người dự thi. 

+ Giới tính: tích chọn mục Nam hoặc Nữ. 

+ Nghề nghiệp: tích chọn mục tương ứng (cán bộ, công chức; viên chức; 

hội viên và Nhân dân). 

+ Chức vụ: nhập chức vụ tương ứng. 

+ Cơ quan, đơn vị: tích chọn tên cơ quan, đơn vị công tác; đối với cá nhân 

không công tác tại cơ quan nhà nước thì chọn đơn vị là huyện/thành phố đang 

sinh sống, làm việc. 

+ Số điện thoại liên lạc: nhập chính xác số điện thoại cá nhân. 

b) Sau khi hoàn thành tạo tài khoản dự thi, hệ thống sẽ tự động đưa người 

dự thi đến trang chủ thi trắc nghiệm; sau khi hoàn thành bài thi, kết quả làm bài 

của người dự thi sẽ được lưu lại trên hệ thống. 

 Thời gian hoàn thành phần thi trả lời câu hỏi: 15 phút (hết 15 phút mà thí 

sinh chưa kết thúc và gửi bài thi sẽ không được công nhận kết quả thi). 

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

quán triệt 100% công chức, viên chức, người lao động tham gia dự thi, đồng thời 

vận động Nhân dân tham gia, hưởng ứng Cuộc thi.   

Sở Tư pháp đề nghị các phòng, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện/. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

  GIÁM ĐỐC 

 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử STP; 

- Lưu: VT, VP. 

   

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn 
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