
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /SNN-VP Lạng Sơn, ngày         tháng     năm 2021 

V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi 

trắc nghiệm tìm hiểu 190 năm  

Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn 

(04/11/1831 - 04/11/2021) 

 

Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Công văn số 521-CV/BTGTU ngày 25/6/2021 của Ban Tuyên 

giáo tỉnh ủy Lạng Sơn về việc phát động “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về 190 

năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021)”, Sở  Nông nghiệp 

và PTNT đề nghị các phòng, ban, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:  

1. Tuyên truyền, giới thiệu, động viên, khích lệ toàn thể công chức, viên 

chức, người lao động trong đơn vị tích cực tham  gia, hưởng ứng Cuộc thi trắc 

nghiệm “Tìm hiểu về 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 

04/11/2021) do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức. 

2. Tham gia đăng ký dự thi trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên Trang 

Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tại địa chỉ: 

https://tracnghiem.tuyengiaolangson.vn hoặc truy cập banner Cuộc thi trắc 

nghiệm “Tìm hiểu về 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 

04/11/2021) tại địa chỉ https://tuyengiaolangson.vn .  

Thời gian thi bắt đầu từ ngày 05/7/2021 đến hết ngày 30/8/2021. 

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc về đăng ký tài khoản 

và cách thức dự thi, đề nghị liên hệ: Đồng chí Lương Tuấn Hùng, Trưởng phòng 

Kỹ thuật nghiệp vụ, Trung tâm Công nghệ thông tin, sở Thông tin và Truyền 

thông,  điện thoại: 0854.584.444; Đồng chí Nông Đức Tuân, chuyên viên phòng 

Tổng hợp - Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn, điện thoại: 

0916.609.616  để được tư vấn hỗ trợ. 

Đề nghị các phòng, ban, đơn vị triển khai, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; (b/c) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT,VP.     

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 
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