
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:      /SKHCN-VP 
V/v  triển khai đăng ký các 

 danh hiệu thi đua năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2021 

 
Kính gửi:     

 - Ban lãnh đạo Sở 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở 
 

- Các đơn vị trực thuộc Sở 
 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-SKHCN ngày  07/01/2021 của Sở KH&CN về việc 

tổ chức triển khai công tác Thi đua Khen thưởng năm 2021. 

Căn cứ nội dung phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên 

chức của Sở KH&CN năm 2021. 

Để đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, tự giác, công khai. Sở Khoa học và Công 

nghệ đề nghị các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai đăng 

ký các danh hiệu thi đua năm 2021 theo mẫu đính kèm gửi về Văn phòng Sở (Bộ 

phận thường trực Hội đồng TĐKT) trước ngày 20/01/2021 (theo mẫu đính kèm) 

Các tập thể, cá nhân không đăng ký danh hiệu thi đua Hội đồng TĐKT sẽ 

không xem xét công nhận theo quy định. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc 

đề nghị các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở kịp thời phản ánh về Văn 

phòng Sở để tổng hợp báo cáo Hội đồng TĐKT xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP (TĐKT). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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SỞ KH&CN TỈNH LẠNG SƠN 

PHÒNG, ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ 
 

Số:         /ĐKTĐ- ..... 
V/v đăng ký danh hiệu thi đua năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2021 

 
Kính gửi: Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở KH&CN 

       
 

Ơ 

Thực hiện Công văn số       /SKHCN-VP ngày    ... /01/2021 của Sở Khoa học 

và Công nghệ về việc triển khai đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2021. 

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-SKHCN ngày 30/11/2018 của Sở KH&CN về 

việc ban hành Quy chế Thi đua Khen thưởng của Sở KH&CN. 

Đơn vị (phòng) ..... đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2021, như sau: 

1. Danh hiệu đối với Tập thể: 

- Tập thể LĐTT: 

- Tập thể LĐXS: 

-....... 

2. Danh hiệu đối với Cá nhân: 

- Lao động tiên tiến: 

- Chiến sỹ thi đua cơ sở: 

- Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 

- ....... 

Lưu ý: Các danh hiệu thi đua đối với tập thể và cá nhân đều phải đăng ký tên 

cụ thể của từng phòng, từng cá nhân để làm căn cứ xét công nhận cuối năm. 

Trên đây là đăng ký danh hiệu thi đua năm 2021, Đơn vị (phòng) …..đăng ký 

với Hội đồng TĐKT Sở để theo dõi và làm căn cứ xét công nhận cuối năm./. 
 

Ơ 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- .... 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu nếu có) 
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