
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /SNN-TSKTTH 

V/v phát động, tuyên truyền        

Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh  

Lạng Sơn lần thứ 6 (năm 2021) 

           Lạng Sơn, ngày     tháng 3 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. 

 

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; Kế hoạch số 44/KH-BTC ngày 03/3/2021 của Ban Tổ chức Hội 

thi về việc Triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ 6 (năm 

2021) và Quyết định số 45/QĐ-BTC ngày 04/3/2021 của Ban Tổ chức Hội thi 

về việc ban hành Thể lệ Hội thi triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng 

Sơn lần thứ 6 (năm 2021). 

Nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân 

trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy áp dụng có hiệu 

quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế 

-xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Qua Hội thi nhằm 

phát hiện các giải pháp kỹ thuật có tính mới, tính sáng tạo áp dụng vào thực tiễn 

sản xuất và đời sống, mang lại hiệu quả cao. Đồng thời tôn vinh các tổ chức, cá 

nhân có giải pháp kỹ thuật hữu ích, sáng tạo.  

Để cuộc thi được triển khai hiệu quả, Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng 

Sơn đề nghị các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tuyên truyền, phổ biến về Cuộc 

thi trong cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh (Thể lệ cuộc 

thi và Kế hoạch tổ chức Cuộc thi được gửi kèm theo Công văn này; đồng thời 

được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tại 

địa chỉ: http://sokhcn.langson.gov.vn, Mục "Văn bản của Sở Khoa học và Công 

nghệ".Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Công nghệ và quản lý chuyên ngành,Sở 

Khoa học và Công nghệ; Địa chỉ: Số 638 Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành 

phố Lạng Sơn; Điện thoại: 0205.3871907)./. 

 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Lãnh đạo Sở; 

 - Lưu: VT, TSKTTH. 
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