
 

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

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

Số:           /SKHCN-QLCN 

V/v tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn 

triển khai công tác sáng kiến. 

Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- UBND huyện Tràng Định; 

- UBND huyện Bình Gia; 

- UBND huyện Bắc Sơn. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ/HĐND ngày 10/12/2019 quy định nội dung và 

mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Khoa học 

và Công nghệ (KHCN) dự kiến tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn về công tác 

sáng kiến. Cụ thể như sau: 

1. Nội dung: 

- Phổ biến, hướng dẫn triển khai nội dung Nghị quyết số 14/NQ/HĐND ngày 

10/12/2019 quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

- Hướng dẫn một số điều trong quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn 

tỉnh. 

- Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến kỹ năng viết, trình bày bản mô tả 

sáng kiến. 

- Trao đổi, thảo luận những vấn đề có liên quan đến công tác sáng kiến. 

2. Báo cáo viên: Đồng chí Lưu Bá Mạc - Trưởng phòng Quản lý công nghệ và 

quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ.  

3. Thành phần: Các cá nhân đăng ký đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh, 

đặc biệt thuộc các đơn vị ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện hoặc các cá 

nhân có liên quan đến công tác sáng kiến. 

4. Kinh phí: Sở Khoa học và Công nghệ chi trả kinh phí về tổ chức lớp tập 

huấn theo quy định hiện hành, không bao gồm kinh phí hỗ trợ học viên tham dự.  

5. Địa điểm: Tại địa bàn huyện, đề nghị UBND các huyện chủ động lựa chọn 

và đề xuất địa điểm hội trường phù hợp với số lượng, thành phần theo thực tế. 

6. Thời gian, thời lượng:  01 ngày/đơn vị, dự kiến tại thời điểm phù hợp trong 

khoảng tháng 4, 5 năm 2020 (Thời gian cụ thể, căn cứ tình hình thực tế, sẽ có thông 

báo sau) 



 

Để nắm bắt được sự cần thiết, nhu cầu tập huấn phù hợp điều kiện thực tế và 

thuận lợi cho công tác chuẩn bị tổ chức tập huấn, Sở KHCN trân trọng đề nghị  

Quý UBND một số nội dung sau: 

- Đăng ký nhu cầu tập huấn gồm: Số lượng; Thành phần; Địa điểm. 

- Cử công chức phòng chuyên môn phối hợp trong công tác ổn định tổ chức tại 

Hội trường và các hoạt động liên quan tại lớp tập huấn (hỗ trợ chuẩn bị Hội trường, 

máy chiếu, phông chiếu, âm thanh, loa, 02 micro không dây,...). 

- Đề xuất thêm các nội dung tập huấn liên quan đến công tác sáng kiến. 

- Đề xuất thời gian, thời lượng lớp tập huấn trong trường hợp cần thay đổi thời 

gian, thời lượng nêu trên. 

- Văn bản đăng ký gửi về Sở KHCN trước ngày 20/3/2020 để tổng hợp và xây 

dựng kế hoạch phù hợp. 

Chi tiết liên hệ: Hoàng Thị Hiên – Phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên 

ngành, Sở Khoa học và Công nghệ; Điện thoại: 0205.3871907 hoặc 0915.760.114 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, QLCN(Hiên). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Bế Thị Thu Hiền  
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