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THÔNG BÁO  

Kết quả tuần thi thứ 2 cuộc thi tìm hiểu 

 Cải cách hành chính huyện Can Lộc năm 2022  
 

Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính huyện Can Lộc năm 

2022 thông báo kết quả tuần thi thứ 2 cụ thể như sau: 

1. Kết quả: 

- Tuần thứ 2 cuộc thi kết thúc lúc 24h ngày 19/6/2022. 

- Tổng số người tham gia cuộc thi tuần thứ 2: 7.274 người. 

- Số lượng người trả lời đúng: 5.130 người 

- Người đạt giải tuần thi thứ 2: 

Bà Nguyễn Thị Xoan, đơn vị: Trường THCS Khánh Vĩnh. Thời gian làm bài thi 

hết 3 phút 14 giây, vào lúc 8 giờ 34 phút ngày 17/6/2022. Dự đoán số người có 

câu trả lời đúng: 5.127 người. 

 - Các cơ quan, đơn vị trường học và các địa phương có số lượng người 

tham gia cuộc thi nhiều như: Trường THPT Đồng Lộc, Thị trấn Nghèn, xã 

Thường Nga. 

2. Tổng hợp danh sách số lượng người tham dự cuộc thi tuần thứ 2 

của các cơ quan, đơn vị trường học và các địa phương: (có danh sách gửi 

kèm) 

Địa chỉ truy cập và tham gia cuộc thi: http://tracnghiemcl.hatinh.gov.vn. 

Ban tổ chức cuộc thi thông báo đến các cơ quan, đơn vị trường học, các 

xã, thị trấn được biết và tiếp tục tuyên truyền, vận động mọi người tích cực tham 

gia cuộc thi với tinh thần nghiêm túc để có kết quả cao nhất./.    

                  
Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BTC; 

- Cơ quan Huyện ủy, Cơ quan Khối dân; 

- Các phòng, ban đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Cơ quan Công an, Quân sự, Trung tâm Y tế 

huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Các đơn vị trường: NM, TH, THCS, THPT; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, BTC.  

 

TM. BAN TỔ CHỨC 
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PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Nguyễn Tiến Dũng 
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