
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 xin ý kiến về Kết quả Cuộc thi, Dự 

thảo Kế hoạch Lễ Tổng kết Cuộc thi Sáng 

tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh  

Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021 

Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi: Các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo 

                 dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn. 

 

Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Ban Tổ chức các Cuộc thi Sáng tạo dành 

cho Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 (Sau đây viết tắt là Ban 

tổ chức); Kế hoạch số 32/KH-BTC ngày 17/02/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi 

về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng 

Sơn lần thứ 13 năm 2021 (Sau đây viết tắt là Cuộc thi);  

Thực hiện Quyết định số 07/QĐ-BTC ngày 07/6/2021 của Ban Tổ chức 

về việc thành lập Hội đồng giám khảo Cuộc thi, Hội đồng giám khảo đã tiến 

hành chấm, đánh giá các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi trong 04 ngày, từ 

ngày 14 đến ngày 21/6/2021. 

Trên cơ sở kết quả làm việc của Hội đồng Giám khảo Cuộc thi, Sở Khoa 

học và Công nghệ - Cơ quan thường trực Ban Tổ chức xin ý kiến các thành viên 

Ban tổ chức một số nội dung sau: 

- Công nhận kết quả chấm điểm của Hội đồng giám khảo. Trong đó công 

nhận 26 giải thưởng Cuộc thi (có biểu chi tiết kèm theo). 

- Thống nhất lựa chọn 14 sản phẩm, mô hình có kết quả tốt nhất gửi tham 

dự Cuộc thi toàn quốc theo đề xuất của Hội đồng giám khảo (biểu chi tiết kèm 

theo). 

- Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Kế hoạch Lễ tổng kết và trao giải Cuộc 

thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lầm thứ 13 năm 

2021. 

Văn bản tham gia ý kiến gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 

29/6/2021 để tổng hợp, trình Trưởng Ban tổ chức quyết định công nhận kết quả 

và tiến hành các bước để hoàn thiện và gửi sản phẩm, mô hình tham dự Cuộc thi 

toàn quốc kịp tiến độ.  

Tài liệu gửi kèm: Bảng tổng hợp kết quả và dự kiến giải thưởng Cuộc thi, 

bao gồm danh sách đề xuất lựa chọn 14 mô hình, sản phẩm gửi tham dự Cuộc 
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thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc; Dự thảo Kế hoạch Lễ tổng kết 

Cuộc thi. 

Thông tin liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn; Địa chỉ: 638 

đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn; Điện thoại: 025 3871 

907.  

 Trân trọng./. 

   

Nơi nhận: 
- Các thành viên BTC; 

(Danh sách kèm theo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN(Hiên). 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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Danh sách gửi công văn xin ý kiến 

 

1.  Hoàng Văn Páo Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT – 

Phó Trưởng ban 

2.  Hà Thị Khánh Vân Phó Giám đốc Sở GDĐT – Thành viên 

3.  Vũ Thành Sơn Phó Giám đốc Đài PTTH tỉnh - Thành viên 

4.  Đinh Thị Anh Thư Phó Bí thư TT Đoàn TNCS Thanh niên tỉnh 

– Thành viên 

5.  Đỗ Đức Thịnh Phó Giám đốc Sở Tài Chính - Thành viên 
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