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Lạng Sơn, ngày  05 tháng 8 năm 2019 

 

                            
Kính gửi:  
 - Các sở: Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, 

Y tế, Nông nghiệp và PTNT; 
 - Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng; 
 - Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn; 
 - Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn. 

 

 Năm 2019, Ban Tổ chức các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn 
giai đoạn 2016-2020 (Ban Tổ chức) tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng 
Sơn lần thứ V (Hội thi) nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của các 
tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc 
đẩy áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước.  

Đến nay, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 59 giải pháp tham dự Hội thi thuộc 06 
lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hóa, xây 
dựng, giao thông vận tải; Giáo dục đào tạo; Nông lâm ngư nghiêp, tài nguyên 
môi trường; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Y dược.  

 Để công tác chấm, đánh giá đạt hiệu quả cao, đánh giá chính xác ý tưởng 
sáng tạo của các tác giả tham gia Hội thi, Ban Tổ chức đề nghị các cơ quan cử cán 
bộ có chuyên môn phù hợp tham gia Hội đồng giám khảo Cuộc thi, trong đó: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo cử 06 giáo viên gồm: 03 giáo viên môn Công 
nghệ; 01 giáo viên môn Hóa  học; 01 giáo viên môn Tin học; 01 cán bộ quản lý 
thiết bị dạy học. 

2. Sở Công thương cử 01 cán bộ có chuyên môn về lĩnh vực Cơ – Điện. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cử 03 cán bộ gồm: 01 cán bộ có 
chuyên môn về máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp; 01 cán bộ có chuyên 
môn về chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch; 01 cán bộ có chuyên môn về 
bảo vệ thực vật.  

4. Sở Y tế cử 01 cán bộ có chuyên môn trong chẩn đoán và điều trị các bệnh 
về gan; 01 cán bộ có chuyên môn về y dược học cổ truyền. 

5. Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng cử 01 cán bộ có chuyên môn 
về lĩnh vực Cơ – Điện. 



 6. Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn 02 giáo viên gồm: 01 Giáo viên có 
chuyên môn về cơ khí, chế tạo máy (chuyên về ô tô); 01 giáo viên có chuyên 
môn về lĩnh vực cơ – điện. 

 7.Trường Cao đẳng Sư phạm cử 02 giáo viên gồm:  01 giáo viên có 
chuyên môn về tâm lý giáo dục, 01 giáo viên có chuyên môn Vật lý. 

 Thời gian dự kiến chấm thi: 02 ngày (ngày 17, 18/8/2019) tại Sở Khoa học 
và Công nghệ (Thời gian và địa điểm cụ thể, Ban tổ chức sẽ có giấy mời sau). 

 Công văn cử cán bộ tham gia Hội đồng giám khảo Hội thi Sáng kỹ thuật 
tỉnh Lạng Sơn lần thứ V năm 2019, trân trọng đề nghị Quý cơ quan gửi về Sở 
Khoa học và Công nghệ (Cơ quan thường trực Ban Tổ chức) trước ngày 
12/8/2019 để tổng hợp. Bản mềm gửi theo đường thư điện tử, địa chỉ: 
sokhcn@langson.gov.vn. 

 Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý cơ quan./. 

 Thông tin liên hệ:  
Sở Khoa học và Công nghệ 

Địa chỉ: Số 638, Đ. Bà Triệu, P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn 
Điện thoại: 02053 871 907  Fax: 02053 872 075 

 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLCN. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

(Đã ký) 
 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Nguyễn Thị Hà 
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