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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 tư 

(Từ ngày 24 đến ngày 30/10/2022) 

 

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; 

Thực hiện Thông báo số 108/TB-BTCCT ngày 31/10/2022 của Ban Tổ 

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

Lạng Sơn năm 2022 tuần thứ tư (Từ ngày 24 đến ngày 30/10/2022). 

1. Tình hình và kết quả thí sinh tham dự cuộc thi tuần thứ tư 

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 thứ 

tư (từ 10h00 ngày 24/10/2022 đến 17h00 ngày 30/10/2022) đã có tổng số 24.103 

thí sinh dự thi, với tổng số lượt thi là 80.500 lượt. 

Nhiều cơ quan, đơn vị có lượt thí sinh tham gia cao như huyện Bắc Sơn 

(11.891 lượt), huyện Bình Gia (10.770 lượt), huyện Chi Lăng (9.459 lượt); Sở 

Giáo dục và Đào tạo (799 lượt), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (777 

lượt), Kho bạc Nhà nước tỉnh (568 lượt), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (398 

lượt), Cục Hải quan tỉnh (391 lượt); Cục Thuế tỉnh (279 lượt), …; trong đó có 

12.440 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 tư 

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

(2) Ông Dương Anh Vũ, Sở Giáo dục và Đào tạo - Giải nhì; 

(3) Ông Trần Quang Long, Sở Công Thương - Giải nhì; 

(4) Bà Hoàng Thị Tường Chu, huyện Lộc Bình - Giải ba; 

(5) Bà Nông Thị Vân Anh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Giải ba; 

(6) Ông Lô Tiến Vinh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Giải ba; 

(7) Bà Hà Như Quỳnh, Huyện Tràng Định- Giải Khuyến khích; 
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(8) Bà Lương Thu Hương, Huyện Tràng Định- Giải Khuyến khích; 

(9) Bà Lương Thị Thảo, Cục Thuế tỉnh- Giải Khuyến khích; 

(10) Bà Nguyễn Hồng Hạnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 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) 

Trên đây là Thông báo Kết quả cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách 

hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022 tuần thứ tư (Từ ngày 24 đến ngày 

30/10/2022). 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các Ban Xây dựng Đảng, VPHU; 

- MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan Trung ương được tổ chức theo 

ngành dọc tại địa phương; 

- Các trường THPT, Trường PTDTNT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT (PTHT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Vi Quang Trung 
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