
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
 

Số:      /SKHCN-QLCN 
V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch tổ chức,  

Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn 

lần thứ 6 (năm 2021) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
Lạng Sơn, ngày        tháng 02 năm 2021 

 

 

 

Kính gửi: Các đồng chí thành viên Ban Tổ chức Hội 

thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn  

 

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật 

tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện Công văn số 229/LHHVN ngày 06/5/2020 của Liên hiệp các 

Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc tổ chức triển khai Hội thi Sáng tạo 

Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020-2021), 

Đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ (Cơ quan thường trực) đã dự thảo 

xong Kế hoạch tổ chức và Quyết định ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật 

tỉnh Lạng Sơn lần thứ 6 (năm 2021) ( gửi kèm Dự thảo Kế hoạch tổ chức và Thể 

lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật).  

Để thống nhất nội dung tổ chức và triển khai Hội thi có hiệu quả, Cơ 

quan thường trực đề nghị các thành viên Ban Tổ chức nghiên cứu, góp ý cho dự 

thảo Kế hoạch, Thể lệ Hội thi bằng văn bản trước ngày 23/02/2021 để hoàn 

chỉnh, ban hành. Thành viên nào không có ý kiến đóng góp coi như đồng ý với 

nội dung của Dự thảo. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên(11); 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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