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Số:        TB/BTC Ninh Thuận, ngày      tháng      năm 2022 

THÔNG BÁO 

Kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ Ninh Thuận chung tay 

xây dựng nông thôn mới” năm 2022 

------------ 

Thực hiện Kế hoạch số 557-KH/TĐTN-PTTTT’N, ngày 09/9/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh Đoàn về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ Ninh Thuận với 
Chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2022.  

Ban Tổ chức Cuộc thi Thông báo kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ 
Ninh Thuận chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Thời gian, hình thức thi: 

- Thời gian thi: Bắt đầu từ 08h00’ngày 15/10/2022 đến 17h00’ ngày 

30/10/2022. 

- Hình thức thi: Trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Tỉnh Đoàn 

http://thitructuyentdnt.ninhthuan.gov.vn/. Các thí sinh tham gia trả lời 30 câu hỏi 

trắc nghiệm được chọn ngẫu nhiên từ 200 câu hỏi của Ngân hàng câu hỏi Cuộc 

thi trên Trang thông tin điện tử tỉnh Đoàn trong thời gian 10 phút/lần thi. 

2. Kết quả Cuộc thi: 

Cuộc thi đã thu hút được 1.875 lượt thí sinh tham gia là cán bộ, đoàn viên, 

thanh niên, học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh tham gia. Trong đó, thành 

Đoàn Phan Rang – Tháp Chàm (849 lượt thí sinh tham gia); huyện Đoàn Ninh 

Hải (733 lượt thí sinh tham gia); Đoàn TN BCH Quân sự tỉnh (78 lượt thí sinh 

tham gia); huyện Đoàn Ninh Phước (59 lượt thí sinh tham gia); Đoàn TN Công 

an tỉnh (37 lượt thí sinh tham gia); huyện Đoàn Ninh Sơn (22 lượt thí sinh tham 

gia); Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh (12 lượt thí sinh tham gia); huyện 

Đoàn Thuận Bắc (08 lượt thí sinh tham gia); huyện Đoàn Thuận Nam (07 lượt 

thí sinh tham gia); huyện Đoàn Bác Ái (03 lượt thí sinh tham gia); Đoàn TN Bộ 

đội Biên phòng tỉnh (02 lượt thí sinh tham gia); các thí sinh không đăng ký rõ 

đơn vị (65 lượt thí sinh tham gia). 

Căn cứ kết quả dự thi của từng thí sinh, Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo 

kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ Ninh Thuận với Chương trình chung tay xây 
dựng nông thôn mới” năm 2022, cụ thể như sau: 

a) Giải cá nhân: 

- Giải nhất: Thí sinh Trần Minh Thanh Trúc - Ban Kinh doanh Nam 

Trung Bộ, Tổng Công ty Công nghiệp quốc phòng. 

- Giải nhì: 

+ Thí sinh Lê Trung Hiếu - Ban kinh doanh Nam Trung Bộ, Chi nhánh 

vật liệu nổ miền Nam, Tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng. 
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+ Thí sinh Nguyễn Thị Yến Nhi - Phòng Công tác đảng và công tác 

chính trị, Công an tỉnh. 

- Giải ba: 

+ Thí sinh Lê Thị Minh Trúc - Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh. 

+ Thí sinh Nguyễn Hoàng Thịnh - Công an thành phố Phan Rang - 

Tháp Chàm. 

+ Thí sinh Lê Bùi Ngọc Thảo - Ban kinh doanh Nam Trung Bộ, Chi 

nhánh vật liệu nổ miền Nam, Tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc 

phòng. 

- Giải khuyến khích: 

+ Thí sinh Bùi Thụy Thiên Thư - Khu phố 8, phường Thanh Sơn, TP. 

Phan Rang - Tháp Chàm. 

+ Thí sinh Phạm Thị Diễm Kiều - Số nhà 182/22, đường Thống Nhất, 

TP. Phan Rang - Tháp Chàm. 

+ Thí sinh Phạm Minh Hiếu - Phòng PA02, Công an tỉnh Ninh Thuận. 

+ Thí sinh Lê Bùi Ngọc Thảo - Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công 

nghiệp Quốc Phòng. 

b) Giải tập thể (đơn vị có đông cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia): 
Thành Đoàn Phan Rang – Tháp Chàm. 

 

Trên đây là Thông báo kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ Ninh Thuận 

chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi. Mọi ý 

kiến thắc mắc về kết quả Cuộc thi, vui lòng phản hồi trước ngày 07/11/2022 về 

Tỉnh Đoàn qua Ban Phong trào TT’N Tỉnh Đoàn (đồng chí Nguyễn Khánh Duy, 

Chuyên viên Ban Phong trào TT’N Tỉnh Đoàn, số ĐT: 0913292920)./. 

 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh Đoàn; 

- VPĐP Nông thôn mới tỉnh (b/c); 

- Ban XDTCĐH (t/b kết quả cuộc thi 

trên facebook); 

- Các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực 

thuộc; 

- Lưu: VT, KT, Ban PTTT’N. 

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Kiều Ánh 

PHÓ BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN 
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