
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 Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2021 

V/v xin ý kiến không tổ chức Lễ tổng kết 

và trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh 

Lạng Sơn lần thứ 6 năm 2021. 

 

 

Kính gửi: 

 

Thành viên Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật 

tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật 

tỉnh Lạng Sơn (Sau đây viết tắt là Ban tổ chức); 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 tổ 

chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ 6 năm 2021. 

Sở Khoa học và Công nghệ (Cơ quan Thường trực Ban tổ chức) đã xây 

dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết Hội thi. Tuy nhiên, trước diễn biến 

phức tạp và khó lường của dịch bệnh COVID-19, Sở Khoa học và Công nghệ đề 

xuất và xin ý kiến các thành viên Ban tổ chức về việc không tổ chức Lễ tổng kết 

và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ 6 năm 2021. Ghi 

chú: Sở Khoa học và Công nghệ sẽ gửi giấy khen, huy chương đến các nhà 

trường. Kinh phí giải thưởng sẽ chuyển đến tài khoản của các nhà trường theo 

quy định. Đồng thời sẽ đề nghị các nhà trường có tác giả, nhóm tác giả đoạt 

giải, chủ động trao giải  thưởng với hình thức phù hợp theo tình hình thực tế tại 

địa phương. 

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

20/9/2021 để tổng hợp, trình Trưởng Ban tổ chức quyết định. 

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

Triệu, P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn, Lạng Sơn; Điện thoại: 0253871 907.  

 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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