
 UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:          /SKHCN-QLCN 
V/v tiếp nhận mô hiǹh, sản phẩm tham dự 

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi 

đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo  

 

Thực hiện 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, 

Đến hết ngày 30/5/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 128 sản 

phẩm, mô hình tham dự Cuộc thi. Trong đó có 121 mô hình, sản phẩm do Sở 

Giáo dục và Đào tạo chuyển sang; 07 mô hình, sản phẩm do các tác giả, nhóm 

tác giả nộp trực tiếp. Qua rà soát, phân loại các hồ sơ đăng ký tham dự Cuộc thi 

đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định của Cuộc thi.  

Trên cơ sở rà soát phân loại, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ trình Ban Tổ 

chức Cuộc thi công nhận các mô hình, sản phẩm đủ điều kiện tiếp tục chấm, 

đánh giá  theo quy định. 

 (Danh sách tiếp nhận các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo 

dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021 được 

gửi kèm theo). 

Sở Khoa  học và Công nghệ gửi Sở Giáo dục và Đào tạo cùng phối hợp 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Webssite Sở KHCN; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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