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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 

 

Số: 648 /SKHCN-QLCN 
V/v triển khai Cuộc thi Sáng chế năm 2018. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày  01 tháng 10 năm 2018 

 

Kính gửi: - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; 

 - Liên đoàn lao động tỉnh; 

 - Các Sở: Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận 
tải, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo; 

 - UBND các huyện/thành phố. 

    

 Cuộc thi Sáng chế năm 2018 (Sau đây gọi tắt là Cuộc thi) do Bộ Khoa học và 
Công nghệ (trong đó Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan thường trực) phối hợp với Tổ 
chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Tổng cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) và 
Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Chủ đề của năm 2018 là “Sáng 
tạo công nghệ cho cuộc sống hàng ngày”. 

Cuộc thi được tổ chức với mục đích khuyến khích các hoạt động sáng tạo 
nhằm tạo ra công nghệ mới có tính ứng dụng rộng rãi, dễ dàng và tiết kiệm chi phí để 
đáp ứng các nhu cầu thiết thực của cuộc sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã 
hội của đất nước. 

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý đơn vị phối hợp chỉ đạo, tổ 
chức tuyên truyền, phổ biến để truyền tải thông điệp, nội dung Cuộc thi đến với đông 
đảo tầng lớp nhân dân, học sinh các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học biết và tham 
gia.  

(Thể lệ Cuộc thi được gửi kèm theo đường eOffice, đồng thời được đăng tải 
trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tại mục “Văn bản của 
Sở KHCN” tại địa chỉ sau đây: http://sokhcn.langson.gov.vn/). 

Các giải pháp tham dự Giải thưởng đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ 
trước ngày 15/12/2018 để tổ chức đánh giá, tuyển chọn gửi Ban Tổ chức Cuộc thi. 

 Mọi chi tiết xin liên hệ: 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN 

Địa chỉ: số 438 - Bà Triệu - Đông Kinh - thành phố Lạng Sơn 

Điện thoại: 02053. 871.907     Fax: 02053.872.075 

Email: sokhcn@langson.gov.vn 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh(b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Website Sở KHCN; 
- Lưu: VT, QLCN. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 

(Đã ký) 
 
 

 
Nguyễn Thị Hà 
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