
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /SKHCN-QLCN 

V/v xin ý kiến góp ý, bổ sung Dự thảo các 

văn bản về Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu 

niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2020 

Lạng Sơn, ngày    tháng 02 năm 2020 

 
Kính gửi: Các thành viên Ban Tổ chức các Cuộc thi Sáng tạo 

                           kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 

 

Căn cứ Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc kiện toàn Ban Tổ chức các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thay đổi Trưởng Ban tổ chức các Cuộc thi 

Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 (Ban Tổ chức); 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Công văn số 5326/VP-KGVX ngày 28/12/2019 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh 

Lạng Sơn năm 2020, 

Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch và Dự thảo Quyết 

định ban hành thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần 

thứ XII năm 2020 (Cuộc thi). 

Để thống nhất nội dung tổ chức và triển khai Cuộc thi có hiệu quả, Sở Khoa 

học và Công nghệ trân trọng đề nghị các thành viên nghiên cứu góp ý cho nội dung 

các dự thảo nêu trên. 

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 

01/3/2020 để hoàn thiện, ban hành. Thành viên nào không có ý kiến góp ý, Sở Khoa 

học và Công nghệ hiểu rằng là đồng ý với nội dung các Dự thảo. 

Tài liệu gửi kèm: Dự thảo Kế hoạch triển khai Cuộc thi; Dự thảo Quyết định 

ban hành Thể lệ Cuộc thi. 

Thông tin liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn; Địa chỉ: 638 Bà 

Triệu, Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn; Điện thoại: 025 3871907 hoặc 0915 760 114 

(Hoàng Thị Hiên - Phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành). 

 Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hợp tác của Quý thành viên. 

 

  Nơi nhận: 
- Các thành viên BTC (Quyết định số 

1593/QĐ-UBND ngày 30/8/2017  

của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN(Hiên). 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 



Danh sách gửi công văn xin ý kiến 

 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh. 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Y tế; 

- Sở Công Thương; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Tỉnh Đoàn thanh niên ; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Hội Nông dân tỉnh; 

- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh. 
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