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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

   

Số:       /SKHCN-QLCN 
V/v phối hợp tuyên truyền về các Cuộc thi 

Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2021. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2021 

                      

 

Kính gửi:  

 - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

 - Báo Lạng Sơn. 

                                            

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-BTC ngày 17/02/2021 của Ban Tổ chức 

Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng về việc triển khai Cuộc 

thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 và Kế 

hoạch số 44/KH-BTC ngày 03/3/2021 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ 

thuật tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn 

lần thứ 6 (năm 2021), 

 Để các Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật được triển khai có hiệu quả góp phần 

thúc đẩy phong trào học tập, lao động sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân trên 

địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ (Cơ quan thường trực Ban Tổ chức) đề 

nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Báo Lạng Sơn phối hợp tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến về “Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ 6” và 

“Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 

13” trên Đài Truyền hình Lạng Sơn và Báo Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

 - Nội dung tuyên truyền: Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn 

lần thứ 6 và Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh 

Lạng Sơn lần thứ 13. 

 - Hình thức thể hiện: Thể lệ các Cuộc thi được xây dựng thành các đoạn 

phim ngắn (Trailer) phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các bài báo 

đăng trên Báo Lạng Sơn. 

 - Thời gian tuyên truyền: Trong tháng 3 năm 2021. 

 Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Quý đơn vị để các Cuộc 

thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2021 được tổ chức thành công./. 
 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Cơ quan thường trực Ban Tổ chức: 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Địa chỉ: Số 638 Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn 

Điện thoại: 0205.3871.907 

 
 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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