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    Lạng Sơn, ngày 09 tháng 7 năm 2021 

V/v Phát động phong trào hưởng ứng 
tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 
về 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng 
Sơn (04/11/1831- 04/11/2021). 

 

    

     Kính gửi: 

       - Các Phòng, Ban trực thuộc Sở; 

                   - Văn phòng Ban ATGT tỉnh. 

 

 Thực hiện Công văn số 521-CV/BTGTU ngày 26/5/2021 của Ban Tuyên 
giáo tỉnh Ủy Lạng Sơn về Phát động Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về 190 năm 
Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021). 

Với mục đích nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, lý tưởng cách mạng 
cho cán bộ, đảng viên và người lao động, nhất là đối với công chức, viên chức 
thế hệ trẻ trong ngành về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của tỉnh 
Lạng Sơn qua 190 năm. Đồng thời tuyên truyền về những thành tựu kinh tế, 
chính trị, văn hoá, xã hội của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn 
trong thời kỳ đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

Giám đốc Sở Giao thông vận tải phát động phong trào tích cực hưởng ứng 
tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng 
Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021), tới toàn thể công chức, viên chức, người lao 
động trong toàn ngành Giao thông vận tải Lạng Sơn.  

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần 
trên trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tại địa chỉ 
http://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)" trên trang Thông tin điện tử tổng hợp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Lạng Sơn tại địa chỉ http:// tuyengiaolangson.vn.  

Cuộc thi được diễn ra trong vòng 08 tuần, bắt đầu từ tuần thứ nhất của 
tháng 7 (ngày 07/5/2021), kết thúc vào tuần cuối của tháng 8 (ngày 30/8/2021). 

Tìm hiểu về 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn là cơ hội thuận lợi 
cho các tập thể, cá nhân thể hiện những kiến thức, vốn hiểu biết, niềm tự hào về 
truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng của các thế hệ cha, anh đi trước, 
những thành tựu đã đạt được, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, ra sức thi 
đua lao động, học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được 
giao. 
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Đề nghị Trưởng các Phòng, Ban, Văn phòng Ban ATGT tỉnh có trách 
nhiệm, triển khai, phổ biến, đôn đốc Công chức, Viên chức, Người Lao động 
trong Phòng, Ban, đơn vị tích cực tham gia Cuộc thi đạt kết quả cao./. 

 

Nơi nhận:   
- Ban TĐKT tỉnh, Sở Nội Vụ; 
- Cụm II CCQQLCN; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Lưu: Vt. 

  GIÁM ĐỐC 
 
 

Đã ký 
 
 

 Dương Công Vĩ 

 

 

 

 

 

 


