
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:          /SKHCN-QLCN 

V/v thông báo kết quả và đề nghị cử đại 

biểu tham dự Lễ tổng kết và trao giải Hội 

thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi:  

 

 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 
 

 

Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) nhận được Thông báo số 09/VP 

ngày 07/01/2020 của Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) về 

việc thông báo các công trình đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần 

thứ 15. Theo đó: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo có 01 tác giả đoạt giải Khuyến khích tại Cuộc 

thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 năm 2018-2019: 

- Tác giả: Nguyễn Mai Chung, Giáo viên trường THPT Chuyên Chu Văn 

An (Nay chuyển công tác đến Trường THPT Lộc Bình), tỉnh Lạng Sơn và các 

cộng sự. 

- Tên sản phẩm đạt giải: Dụng cụ hỗ trợ tập luyện bóng chuyền. 

2. Để cổ vũ, động viên tác giả đoạt giải tại Hội thi toàn quốc, Sở KHCN 

sẽ thành lập Đoàn đại biểu tham dự Lễ Tổng kết và trao giải Hội thi tại Hà Nội. 

Thời gian: Ngày 14/4/2020 (Chi tiết Chương trình cụ thể sẽ có thông báo sau). 

3. Sở KHCN trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị cử đại biểu tham gia 

Đoàn, cụ thể như sau: 

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Cử 01 đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo; 01 đại 

diện lãnh đạo đơn vị nơi công tác của tác giả; tác giả và các cộng sự đoạt giải. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Cử 01 phóng viên tham dự và đưa 

tin. 

4. Danh sách đại biểu tham gia (Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác, giới 

tính, số điện thoại) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 13/3/2020 để 

tổng hợp và thực hiện các bước tiếp theo. 

5. Kinh phí: Từ nguồn sự nghiệp KHCN được phân bổ cho Sở Khoa học 

và Công nghệ năm 2020. 



 

Thông tin liên hệ: Đ/c Hoàng Thị Hiên – Phòng Quản lý công nghệ và 

quản lý chuyên ngành. Điện thoại: 0915.760.114 hoặc 02053.871.907 

 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trường THPT Chuyên Chu 

Văn An;  

- Trường THPT Lộc Bình; 

- Lưu: VT, QLCN. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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