
 

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:         /TTr-SKHCN  Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 
Về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên 

nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 14 (năm 2022) 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-LHHVN ngày 10/01/2022 của Liên hiệp các 

Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo 

dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 (năm 2022); 

Thực hiện công văn số 10/LHHVN-VIFOTECH ngày 10/01/2022 của Liên 

hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc triển khai Cuộc thi sáng tạo 

dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 (năm 2022); 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Công văn số 324/VP-KGVX ngày 24/01/2022 về việc triển khai 

Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 (năm 

2022). 

Trên cơ sở thực tiễn triển khai Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, 

nhi đồng (Cuộc thi STTTNNĐ) tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 (năm 2021), việc thành 

lập Ban tổ chức Cuộc thi STTTNNĐ theo hướng tinh gọn đã phát huy được hiệu 

quả, tích cực phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Lạng Sơn và phù hợp với 

cơ cấu, thành phần của Ban chỉ đạo Cuộc thi STTTNNĐ toàn quốc. 

Do vậy, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tham mưu và đề xuất thành 

lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần 

thứ 14 (năm 2022), gồm: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phụ trách lĩnh vực 

Khoa học và Công nghệ): Trưởng Ban; Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ: 

Phó Trưởng ban Thường trực; Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

tỉnh Lạng Sơn: Phó Trưởng Ban; Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo: Thành viên; 

Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Thành viên; Lãnh đạo Sở Tài 

chính: Thành viên; Mời lãnh đạo Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia làm 

thành viên. 

(Dự thảo Quyết định thành lập Ban tổ chức Cuộc thi được gửi kèm theo) 

Sở Khoa học và Công nghệ kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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