
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 tuyển choṇ công trình sáng taọ 

khoa hoc̣ và công nghê ̣để công bố 

trong Sách vàng Sáng taọ Viêṭ Nam 

năm 2020. 

 

Lạng Sơn, ngày         tháng 4 năm 2020 

                 

       Kính gửi:     

- Ủy ban Măṭ trâṇ Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; 

- Các Sở, Ban, Ngành và các đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; 

 

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-BCĐSVSTVN ngày 15/4/2020 của Ban Chỉ 

đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng sáng tạo Việt Nam về tổ 

chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 

2020; Quyết định số 281/QĐ-BCĐSVSTVN ngày 15/4/2020 của Ban Chỉ đạo tuyển 

chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng sáng tạo Việt Nam về việc ban hành 

Quy định tiêu chí, điều kiện và hồ sơ đề nghị tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt 

Nam năm 2020; Công văn số 790/BCĐSVSTVN ngày 15/4/2020 của Ban Chỉ đạo 

tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng sáng tạo Việt Nam về việc 

tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng 

Sáng tạo Việt Nam năm 2020. 

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

tỉnh (tại Công văn số 1580/VP-KGVX, ngày 23/4/2020 của Văn Phòng UBND tỉnh 

Laṇg Sơn về việc tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ  để công bố 

trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020), Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) 

trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vi ̣ tổ chức tuyển choṇ các công trình sáng taọ 

KHCN tiêu biểu thuôc̣ ngành, liñh vưc̣, địa phương mình phu ̣trách để giới thiêụ đưa 

vào Sách vàng Sáng taọ Viêṭ Nam năm 2020 theo các nội dung sau: 

1. Tiêu chí tuyển chọn: 

- Các công trình, giải pháp sáng taọ KHCN trên liñh vưc̣ khoa hoc̣ tư ̣nhiên, khoa 

hoc̣ công nghê ̣và kỹ thuâṭ đã đaṭ giải taị các Cuôc̣ thi do bô,̣ ngành, tổ chức thành viên 

Măṭ trâṇ Tổ quốc Viêṭ Nam và tỉnh tổ chức từ ngày 01/01/2018 đến ngày 20/6/2020 

(không xét các công trình, giải pháp đã công bố trên Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 

2017, 2018). 

- Có giá tri ̣KHCN hoăc̣ có giá tri ̣ứng duṇg thưc̣ tiêñ, giá tri ̣kinh tế cao, đaṭ 

hiêụ quả trong sản xuất và đời sống. 

2. Thành phần hồ sơ gồm: 

- Báo cáo tóm tắt công trình sáng taọ KHCN đăng ký đề nghi ̣tuyển choṇ, công 

bố Sách vàng sáng taọ Viêṭ Nam năm 2020 (theo mẫu) có tên của tác giả (nhóm tác 

giả) và xác nhâṇ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiêp̣ (Bản cứng và bản mềm). Trong 
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đó: Tóm tắt thuyết minh nội dung cơ bản công trình; Tình hình, kết quả ứng dụng vào 

sản xuất, đời sống, hiệu quả kinh tế và giá trị làm lợi (bằng tiền nếu có). 

- Ảnh chân dung của tác giả (nhóm tác giả) kích thước 9 cm x 12 cm (bản cứng 

và bản mềm). 

- Ảnh sơ đồ thiết kế ky ̃ thuâṭ của công trình sáng taọ KH&CN (nếu có) (bản 

cứng và bản mềm). 

- Bản phô tô giấy chứng nhâṇ giải thưởng. 

- Công văn giới thiệu, đề nghị của cơ quan, đơn vị quản lý của tác giả tham gia. 

Công văn đề nghị và hồ sơ công trình, giải pháp sáng taọ KHCN đề nghi ̣gửi về 

Sở KHCN trước ngày 31/5/2020 để tuyển choṇ, báo cáo UBND tỉnh. 

(Công văn số 1580/VP-KGVX ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh,  Kế hoạch số 

110/KH-BCĐSVSTVN ngày 15/4/2020, Quyết định số 281/QĐ-BCĐSVSTVN ngày 

15/4/2020,  Công văn số 790/BCĐSVSTVN ngày 15/4/2020 đươc̣ gửi kèm theo Công 

văn này trên Hệ thống Văn phòng điện iOffice và đăng tải trên trang thông tin điện tử 

của Sở KHCN tại địa chỉ: http://sokhcn.langson.gov.vn, Mục Văn bản của Sở KHCN) 

Thông tin chi tiết liên hệ: 

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN 

Điện thoại: 0205 3871907  Email: pqlcn@langson.gov.vn 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên (Danh sách gửi kèm theo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sokhcn.langson.gov.vn/
mailto:pqlcn@langson.gov.vn
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DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN 

 

1. Ủy ban Măṭ trâṇ Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn 

2. Sở Nội vụ  

3. Sở Tư pháp 

4. Sở Công thương 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

6. Sở Giao thông vận tải 

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

8. Sở Xây dựng 

9. Sở Tài nguyên và Môi trường 

10.  Sở Thông tin và Truyền thông 

11.  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

12.  Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch 

13.  Sở Giáo dục và Đào tạo 

14.  Sở Y tế 

15.  Sở Ngoại vụ 

16.  BQL Đầu tư xây dựng tỉnh 

17.  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

18.  UBND các huyện, thành phố (11) 

19.  Liên Đoàn Lao động tỉnh 

20.  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

21.  Hội Nông dân tỉnh 

22.  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

23.  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; 

24.  Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ 

25.  Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc 
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