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THÔNG BÁO 
Về việc phân công công chức thực hiện nhiệm vụ tại Lễ Tổng kết và Trao 

giải các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2019 
 

Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-BTC ngày 05/12/2019 của Ban Tổ chức 

các Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020 về việc tổ 

chức Lễ tổng kết và trao giải các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 

2019 (sau đây viết tắt là Lễ tổng kết và trao giải), Sở Khoa học và Công nghệ 

(KHCN) phân công cán bộ thực hiện các nhiệm vụ tại Lễ tổng kết và trao giải, 

cụ thể như sau: 

I. NỘI DUNG PHÂN CÔNG 

1. Phụ trách chung: Lãnh đạo Sở. 

2. Đón tiếp đại biểu: Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng và đơn vị trực thuộc. 

3. Hướng dẫn vị trí ngồi cho đại biểu, học sinh, hướng dẫn các em lên nhận 

giải: Hoàng Thị Hiên (TT), Vy Thị Thúy, La Thị Hoàng Mai, Lương Thu Dung. 

4. Hướng dẫn các em xếp thứ tự lên nhận giải (Chuẩn bị dưới sân khấu): 

Hoàng Thị Hiên (TT); La Thị Hoàng Mai. 

5. Hướng dẫn các em xếp thứ tự trên sân khấu: Vy Thị Thúy (TT); Lương 

Thu Dung. 

6. Quản lý Giấy khen, Huy chương: Nguyễn Như Thủy (TT), Đỗ Nguyệt 

Ánh, Trần Phương Thảo. 

7. Phụ trách trình chiếu phóng sự: Nguyễn Ngọc Sơn (TT), Lê Giang. 

8. Chuẩn bị kinh phí, tài liệu: Nguyễn Minh Huấn (TT), Chu Thị Hương. 

9. Chụp ảnh tư liệu, đầu mối với các cơ quan báo, đài: Nguyễn Ngọc Hưng. 

10. Xây dựng kịch bản, các bài phát biểu, phụ trách điều hành các nhiệm vụ 

theo kịch bản: Lưu Bá Mạc. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Các đồng chí được phân công tại mục (1) phần I có mặt tại Hội trường 

UBND thành phố Lạng Sơn lúc 14h00’ ngày 16/12/2018 để đón tiếp đại biểu. 

2. Các đồng chí ở mục (2), (3), (4), (5), (6), (7) phần I: 



+ Có mặt tại Hội trường tầng II Sở Khoa học và Công nghệ, Thời gian 

16h00 chiều ngày 13/12/2019 để họp thống nhất nhiệm vụ 

+ Có mặt tại Hội trường UBND thành phố Lạng Sơn: Từ 09h00’ ngày 

13/12/2019 để thực hiện các công tác tổng duyệt. 

+ Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công và nhiệm vụ phát sinh trong 

quá trình chuẩn bị và diễn ra Lễ tổng kết. 

III. TRANG PHỤC 

- Nam: Comle, calavat;  

- Nữ: Mặc Áo dài truyền thống; 

Trên đây là phân công nhiệm vụ cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại Lễ tổng kết 

và trao giải, đề nghị các đơn vị bố trí, sắp xếp công việc để cán bộ tham gia đầy 

đủ./. 

  Nơi nhận:  
- Các đồng chí được phân công; 
- Lãnh đạo Sở;  
- Các Phòng, ĐVTT; 
- Lưu: VT, QLCN. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
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