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Kính gửi:  

 - Các Sở: Giáo duc̣ và Đào taọ; Thông tin và truyền thông; 

 - Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn; 

 - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh. 
 

 Năm 2021, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng taọ dành cho thanh thiếu niên 

nhi đồng tỉnh Laṇg Sơn (Ban Tổ chức) tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu 

niên nhi đồng lần thứ 13 (Cuộc thi) nhằm khơi dậy tiềm năng của thanh thiếu 

niên, nhi đồng toàn tỉnh, giúp các em trau dồi kiến thức khoa học, rèn luyện tư 

duy sáng tạo, kỹ năng thực hành, xây dựng, thực hiện ước mơ trở thành nhà 

sáng chế, nhà khoa học trong tương lai. 

Sau khi phát động Cuộc thi, đến ngày 30/5/2021, Ban Tổ chức đã tiếp 

nhận 127 mô hình, sản phẩm đủ điều kiện dự thi thuộc 05 lĩnh vực:  Đồ dùng 

dành cho học tập; Phần mềm tin hoc̣; Sản phẩm thân thiện với môi trường; 

Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; Các giải pháp kỹ thuật 

nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.  

 Để việc chấm, đánh giá kết quả tham gia Cuộc thi đạt hiệu quả cao, Ban 

Tổ chức trân trọng đề nghị các cơ quan cử cán bộ có chuyên môn phù hợp tham 

gia Hội đồng giám khảo Cuộc thi, trong đó: 

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo cử 07 giáo viên gồm:  

 - 03 giáo viên môn Công nghê;̣  

 - 01 giáo viên môn Vật lý;  

 - 01 giáo viên môn Tin học;  

 - 01 giáo viên môn Sinh học; 

 - 01 giáo viên có chuyên môn về tâm lý giáo dục. 

 2. Sở Thông tin và Truyền thông cử 01 công chức có chuyên môn và 

kinh nghiệm về lĩnh vực Công nghệ thông tin. 

 3. Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cử 01 công chức có chuyên môn 

và kinh nghiệm về Công nghệ thông tin. 

 4. Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn cử 03 giảng viên gồm:  

 - 01 giảng viên có chuyên môn về lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy; 

 - 01 giảng viên có chuyên môn về lĩnh vực Cơ - Điện; 
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 - 01 giảng viên có chuyên môn về lĩnh vực Điện - Điện tử. 

 Thời gian dư ̣kiến chấm thi: Trong vòng 04 ngày (ngày 14-17/6/2021) tại 

Sở Khoa học và Công nghệ (Thời gian và địa điểm cụ thể, Ban tổ chức sẽ có 

giấy mời sau). 

 Công văn cử cán bộ tham gia Giám khảo Cuộc thi Sáng taọ dành cho 

thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Laṇg Sơn lần thứ 13 năm 2021, trân trọng đề 

nghị Quý cơ quan gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (Cơ quan thường trực 

Ban Tổ chức) trước ngày 04/6/2021 để tổng hợp. Bản mềm gửi theo đường 

thư điện tử, địa chỉ: hienkhcnls@gmail.com. 

 Thông tin liên hệ:. Đ/c Hoàng Thị Hiên- Phòng Quản lý công nghệ và 

quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ. Điện thoại: 

02053.871.907- 0915.760.114. Địa chỉ: Số 638, đường Bà Triệu, phường 

Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

 Trân trọng./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

     KT. GIÁM ĐỐC 

      PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

        Trần Quốc Anh 
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