
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 đề nghị cử báo cáo viên tham gia 

hội nghị phổ biến sáng kiến và hướng 

dẫn triển khai, thúc đẩy hoạt động 

sáng kiến năm 2021 

Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2021 

 

           

Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Trường THPT chuyên Chu Văn An. 

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-SKHCN ngày 18/01/2021 của Sở Khoa học 

và Công nghệ về việc tổ chức hội nghị phổ biến sáng kiến và hướng dẫn triển 

khai, thúc đẩy hoạt động sáng kiến năm 2021,  

Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) dự kiến tổ chức hội nghị phổ biến 

sáng kiến và hướng dẫn triển khai, thúc đẩy hoạt động sáng kiến năm 2021 tại 03 

huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng và Văn Quan nhằm tiếp tục triển khai các biện pháp 

nhằm thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với nội dung như 

sau: 

- Tuyên truyền, phố biến các quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn1.   

- Phổ biến, triển khai áp dụng một số sáng kiến được công nhận cấp tỉnh 

có chất lượng tốt, có khả năng áp dụng rộng rãi và mang lại lợi ích cho xã hội. 

- Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về một số kỹ năng thực hiện hoạt động sáng 

kiến và một số vấn đề có liên quan đến công tác sáng kiến. 

Trong đó bao gồm nội dung phổ biến 01 sáng kiến được công nhận cấp tỉnh 

năm 2020: “Ứng dụng tỉ số vào tính thể tích khối đa diện” của tác giả Nguyễn 

Tiến Tuấn - Trường THPT chuyên Chu Văn An. 

Để tăng cường hiệu quả áp dụng rộng rãi các sáng kiến đã được công nhận 

cấp tỉnh đồng thời nâng cao hiệu quả nội dung phổ biến sáng kiến nêu trên, Sở 

Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tạo điều kiện cử 

đồng chí Nguyễn Tiến Tuấn - tác giả của sáng kiến tham gia là báo cáo viên để 

phố biến, triển khai, chia sẻ kinh nghiệm đối với nội dung sáng kiến nêu trên. Thời 

                                           
1 -  Nghị  quyết  số 14/NQ/HĐND; 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;  

  -  Quyết định số 06/2020/QD-UBND ngày 12/3/2020 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của quy 

định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo quyết  định  số  36/2018/QĐ-UBND;  

 -   Hướng  dẫn số 291/HD-SKHCN ngày 17/4/2020 của Sở KHCN về việc triển khai một số nội dung về hoạt 

động sáng kiến trênđịa bàn tỉnh. 
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lượng từ 30 - 45 phút. Thời gian, địa điểm: Huyện Hữu Lũng (25/01/2021); Huyện 

Văn Quan (26/01/2021) và Huyện Chi Lăng (28/01/2021). 

Ghi chú: Kinh phí cho báo cáo viên và đi lại do Sở Khoa học và Công nghệ 

chi trả theo quy định hiện hành. 

Đầu mối thông tin liên hệ: Hoàng Thị Hiên – Chuyên viên phòng Quản lý 

công nghệ và Quản lý Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ. ĐT: 

0915.760.114. 

 

Nơi nhận:                                                                              
- Như trên;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Đ/c Nguyễn Tiến Tuấn. 

- Lưu:  VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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