
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN VĂN LÃNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 1911/UBND-NV 

V/v triển khai cuộc thi trực tuyến 

tìm hiểu về cải cách hành chính 

tỉnh Lạng Sơn năm 2022 

Văn Lãng, ngày 29 tháng 9 năm 2022 

 

       Kính gửi: 

- Các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan Trung ương, ngành dọc đóng trên địa bàn huyện; 

- Các cơ CQCM, ĐVSN trực thuộc UBND huyện; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể xã, thị trấn. 
 

 Nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân 

dân về tầm quan trọng của công tác CCHC và phát huy tính tích cực của cán bộ, 

công chức, viên chức trong tham gia thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành 

chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, 

chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát 

triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân. Căn cứ Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 

09/8/2022 của UBND tỉnh về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành 

chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022; 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; Văn bản số 1122/UBND-THNC ngày 

25/9/2022 của UBND tỉnh 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. 

Để triển khai cuộc thi đảm bảo sâu rộng, hiệu quả, UBND huyện đề nghị Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện như sau: 

1. Kịp thời triển khai và tuyên truyền hưởng ứng cuộc thi tại cơ quan, đơn 

vị, các xã, thị trấn; triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

Nhân dân nghiên cứu các nội dung, tài liệu và tích cực tham gia cuộc thi. 

Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về cuộc thi bằng nhiều hình thức như: 

Tuyên truyền về cuộc thi, đăng tải Thể lệ, nội dung cuộc thi trên Trang thông tin 

điện tử của huyện, của cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn,...; liên kết đường link cuộc thi, 

đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thuộc cơ 

quan, đơn vị, xã, thị trấn tham gia cuộc thi thuận tiện. 

Trong thời gian diễn ra cuộc thi, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở việc thực 

hiện ở cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn để tham gia cuộc thi đạt kết quả cao nhất, số 

lượng người tham gia đông nhất. Đây sẽ là tiêu chí để UBND tỉnh căn cứ chấm 

điểm CCHC và ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số CCHC của huyện. 

UBND huyện sẽ căn cứ kết quả tham gia cuộc thi của các cơ quan, đơn vị, 

UBND xã, thị trấn là một trong các tiêu chí khen thưởng cuối năm. 
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2. Giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai tới các đơn vị trường học 

để viên chức, người lao động thực hiện; Trung tâm GDNN-GDTX triển khai trong 

viên chức, người lao động và lồng ghép trong các tiết dạy tin học của đơn vị để 

khuyến khích các em học sinh tham gia. 

(Huy động 100% lực lượng viên chức, người lao động tham gia). 

3. Giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin: Tuyên truyền về cuộc thi trên 

Trang thông tin điện tử của huyện; đăng tải Thể lệ, nội dung cuộc thi; chủ trì, 

hướng dẫn các xã, thị trấn đăng tải và tuyên truyền về cuộc thi trên Trang thông tin 

điện tử của các xã, thị trấn trước, trong và sau khi kết thúc cuộc thi. 

4. Giao cho Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông: Đẩy mạnh 

tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về cuộc thi; chủ trì, hướng dẫn các xã, thị trấn 

tuyên truyền về cuộc thi, Thể lệ, nội dung cuộc thi qua hệ thống loa phát thanh của 

xã, thị trấn, kịp thời đưa tin, bài phản ánh về cuộc thi. 

5. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn: Trực 

tiếp đôn đốc, cử đầu mối theo dõi, hướng dẫn, chia sẻ đường link đến các nhóm 

zalo, báo cáo số lượng người tham gia theo từng đơn vị thực hiện định kỳ theo tuần 

trước 09h00’ thứ sáu hàng tuần các ngày 7, 14, 21, 28/10/2022 về UBND huyện 

(qua Phòng Nội vụ) để theo dõi, tổng hợp (Lưu ý các đơn vị khi tổng hợp đề nghị 

kiểm chứng số liệu để tổng hợp được chính xác). 

6. Giao cho Phòng Nội vụ: Đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên 

truyền, tổ chức thực hiện đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động và Nhân dân tham gia cuộc thi thuận tiện, đạt kết quả cao nhất, số lượng 

người tham gia đông nhất. 

7. Đề nghị: 

- Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Uỷ ban MTTQ Việt 

Nam huyện và các tổ chức đoàn thể huyện: Hưởng ứng cuộc thi (tuyên truyền, 

vận động 100% cán bộ, công chức đơn vị tham gia và chỉ đạo các tổ chức hội trực 

thuộc phối hợp với UBND cấp xã lập tài khoản, tuyên truyền hội viên và người 

dân tham gia đạt kết quả cao nhất, số lượng tham gia đông nhất), đồng thời cử đầu 

mối theo dõi nắm bắt đảm bảo số lượng thực hiện tại đơn vị. 

- Đảng ủy, HĐND, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể xã: Hưởng ứng cuộc 

thi, chỉ đạo các tổ chức trực thuộc phối hợp với UBND xã lập tài khoản, tuyên 

truyền hội viên và người dân tham gia đạt kết quả cao nhất, số lượng tham gia đông 

nhất), đồng thời tổng hợp số lượng thực hiện về UBND xã để tổng hợp chung. 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện: Hưởng ứng cuộc 

thi, triển khai tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhằm đạt 

kết quả cao nhất, số lượng tham gia đông nhất. 

8. Một số nội dung liên quan đến cuộc thi 

a) Đăng ký tài khoản dự thi: 

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

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

- 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) Thời gian tổ chức cuộc thi: Từ ngày 03/10/2022 - 30/10/2022, chia làm 

04 tuần thi: 

- Tuần 1: Từ ngày 03-09/10/2022; 

- Tuần 2: Từ ngày 10-16/10/2022; 

- Tuần 3: Từ ngày 17-23/10/2022; 

- Tuần 4: Từ ngày 24-30/10/2022. 

Mỗi tuần thi có 30 câu, mỗi lượt thi trả lời ngẫu nhiên 15/30 câu và 01 câu 

hỏi phụ dự đoán số người tham gia, mỗi thí sinh được dự thi tối đa 01 lượt/ngày 

(07 lượt/tuần), kết quả được tính cho lượt thi có kết quả tốt nhất, thời gian trả lời 

sớm nhất và dự đoán số người tham gia đúng nhất. 

Tổ chức tổng kết và trao giải lồng ghép với Hội nghị công bố Chỉ số CCHC 

các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2022. 

c) Thời gian làm bài: Trong vòng15 phút 

d) Nội dung thi: 

- 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:  
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+ 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. 

- 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). 

- 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”. 

đ) Các thông tin khác: Về tên gọi, phạm vi, đối tượng, nội dung, hình thức 

dự thi, cơ cấu, giá trị, giải thưởng tham khảo Quyết định số 151/QĐ-BTCCT ngày 

21/9/2022 được đính kèm. 

10. Đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia thi thử cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 

về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022 tại địa chỉ 

http://cchc.langson.gov.vn theo Văn bản số 1283/SNV-TCBC ngày 27/9/2022 của 

Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn (Có Văn bản gửi kèm), 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. 

(Gửi kèm theo một số văn bản, tài liệu nghiên cứu). 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - CT, PCT UBND huyện; 

 -Trường THPT Văn Lãng; 

 - Trang thông tin điện tử huyện; 

 - C, PCVP; 

 - Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Tuấn Minh 
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