
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

 

Số:         /SKHCN-QLCN 
V/v phối hợp triển khai Giải thưởng Sáng tạo 
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Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 933/VP-KGVX ngày 17/32021 của Văn 

phòng UBND tỉnh về việc triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam năm 2021 (Giải thưởng), Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng 

đề nghị các Quý cơ quan, đơn vị triển khai phổ biến Quy chế Giải thưởng tới các 

tổ chức, cá nhân, nhà khoa học trên địa bàn tỉnh. Nội dung cụ thể như sau: 

1. Mục đích, ý nghĩa: Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt 

Nam được tổ chức hằng năm để xét tặng cho các tác giả có những công trình 

khoa học và công nghệ có giá trị khoa học - kinh tế - xã hội lớn, được thực hiện 

tại Việt Nam nhằm khuyến khích việc tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các thành 

tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống. 

2. Giải thưởng được xét tặng cho các công trình khoa học công nghệ được 

nghiên cứu, áp dụng thành công trên lãnh thổ Việt Nam trong phạm vi 05 năm 

tính đến thời điểm nộp hồ sơ, Giải thưởng được xét và trao cho các công trình 

thuộc 6 lĩnh vực sau: 

- Công nghệ thông tin, Điện tử và Viễn thông; 

- Cơ khí và Tự động hoá; 

- Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; 

- Công nghệ Vật liệu; 

- Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử 

dụng hợp lý tài nguyên; 

- Công nghệ Tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.  

3. Cơ cấu Giải thưởng cho mỗi lĩnh vực có tối đa: 01 Giải nhất; 02 Giải 

Nhì; 03 Giải Ba; 04 Giải Khuyến khích và nhiều phần thưởng khác của Ban Tổ 

chức. 

4. Các yêu cầu đối với công trình được xét tặng Giải thưởng:  

- Công trình không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và chưa được trao Giải 

thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam và Giải thưởng của Hội thi 

Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc. 
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- Công trình đã được Hội đồng Khoa học cấp bộ, tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương hoặc các cấp tương đương trở lên, Hội đồng khoa học của 

Tổng công ty và các Tập đoàn kinh tế hoặc Hội đồng Khoa học của Liên hiệp 

các Hội Khoa học và Kỹ thuật nghiệm thu đánh giá đạt loại khá trở lên. 

- Ưu tiên xét Giải thưởng đối với các công trình khoa học công nghệ được 

áp dụng mang lại hiệu quả ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo. Khuyến 

khích các tác giả trẻ tham gia vào các công trình khoa học công nghệ được áp 

dụng vào thực tế sản xuất và đời sống mang lại hiệu quả cao. 

 Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối 

hợp chỉ đạo, tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến Thể lệ Giải thưởng Sáng 

tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2021 đến các tổ chức, cá nhân, các nhà 

khoa học thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được biết và tham gia (Quy chế Giải 

thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021 được gửi kèm theo 

công văn này trên hệ thống văn bản điện tử iOffice, đồng thời được đăng tải 

trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: 

http://sokhcn.langson.gov.vn, Mục Văn bản của Sở Khoa học và Công nghệ). 

Các công trình tham dự Giải thưởng đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công 

nghệ trước ngày 30/9/2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết 

định gửi về Ban Tổ chức Giải thưởng. 

 Mọi chi tiết xin liên hệ: Sở Khoa Học Và Công Nghệ; Địa chỉ: số 638, 

đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Điện 

thoại: 02053.871.907.  

 
  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Website Sở KHCN; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN 

 

Stt Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Số lượng 

1.  Sở Công Thương  1 

2.  Sở Xây dựng  1 

3.  Sở Giao thông Vận tải  1 

4.  Sở Thông tin và Truyền thông  1 

5.  Sở Tài nguyên và Môi trường  1 

6.  Sở Giáo dục và Đào tạo  1 

7.  Sở Y tế  1 

8.  Sở Lao động, Thương binh và 

Xã hội 

 1 

9.  Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

 1 

10.  Liên hiệp các Hội Khoa học và 

Kỹ thuật tỉnh 

 1 

11.  UBND các huyện, thành phố  11 

12.  Trường Cao đẳng nghề Công 

nghệ và Nông lâm Đông Bắc 

 QL1A, Minh Sơn, 

Hữu Lũng, Lạng Sơn 

1 

13.  Trường Cao đẳng nghề Lạng 

Sơn 

 1 

14.  Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng 

Sơn 

 1 

15.  Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn  1 

16.  Công ty Than Na Dương QL4B, TT. Na 

Dương, Lộc Bình, 

Lạng Sơn 

1 

17.  Công ty điện lực Lạng Sơn  1 
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18.  Viễn thông Lạng Sơn  1 

19.  Công ty Cổ phần Cấp thoát nước 

Lạng Sơn 

10 Lê Đại Hành, Đông 

Kinh, Thành phố Lạng 

Sơn,  

Lạng Sơn 

1 

20.  Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng 

Sơn 

Tầng 1, TT Hoạt động 

thanh thiếu niên tỉnh 

Lạng Sơn – Khu đô 

thị Phú lộc 4 

1 

 Tổng cộng:   20 
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