
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SKHCN-QLCN 

V/v Tạm hoãn tổ chức Lễ tổng kết và 

trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho 

thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng 

Sơn  

lần thứ 13 năm 2021. 

Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi: Các thành viên Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho  

                           thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn 
 

Ngày 20/7/2021, Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên 

nhi đồng tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 119/KH-BTC Kế hoạch tổ chức 

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng 

tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021. Theo đó, Lễ tổng kết dự kiến tổ chức vào 

ngày 06/8/2021. 

Tuy  nhiên, trước diễn  biến  phức  tạp  hiện nay của dịch  bệnh COVID-19, 

đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức 

Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn đã có ý kiến 

đồng ý hoãn tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh 

thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021 tại Công văn số 3134/VP-

KGVX, ngày 03/8/2021. Đồng thời, giao Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở 

diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 để đề xuất thời gian và hình thức tổ 

chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trên phù hợp với tình hình thực tế. 

Do vậy, Sở KHCN trân trọng thông báo: 

1. Tạm hoãn tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho 

thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021 theo Kế hoạch số 

119/KH-BTC. 

2. Trân trọng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin đến các đơn vị, các 

cá nhân đoạt giải tại Cuộc thi về việc hoãn Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi nêu 

trên. 

3. Sở KHCN sẽ đề xuất thời gian và hình thức tổ chức Lễ tổng kết và trao 

giải Cuộc thi phù hợp với tình hình thực tế tùy theo diễn biến tình hình dịch 

bệnh COVID-19. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở ; 

- Lưu: VT, QLCN(HTH). 

      KT. GIÁM ĐỐC 

       PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

        Trần Quốc Anh 
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