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V/v phát động, tuyên truyền 

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh 

Lạng Sơn lần thứ 6 (năm 2021) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

TP. Lạng Sơn, ngày 17 tháng 3 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lạng Sơn; 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

 

Căn cứ Công văn số 320/SLĐTBXH-GDNN, ngày 09/3/2021 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc phát động, tuyên truyền Hội thi Sáng tạo 

Kỹ thuật ỉnh Lạng Sơn lần thứ 6 (năm 2021).  

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-BTC ngày 03/3/2021 về việc “Triển 

khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ 6 (năm 2021) của Ban 

tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn. Nhằm thúc đẩy phong trào 

lao động sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố 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. Để 

Hội thi được triển khai hiệu quả, UBND thành phố đề nghi ̣Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh, UBND các phường, xã và cơ quan, đơn vi ̣ liên quan thưc̣ 

hiêṇ môṭ số nôị dung sau: 

1. Các phòng, ban cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể, UBND các 

phường, xã  

- Triển khai, thực hiện tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 44/KH-

BTC ngày 03/3/2021 của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Lạng 

Sơn trên các phương tiện thông tin đại chúng đến toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động của đơn vị và các doanh nghiệp trên địa 

bàn thành phố biết để đăng ký, tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Lạng 

Sơn lần thứ 6 năm 2021. 

2. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

Thưc̣ hiêṇ đăng tải “Kế hoạch số 44/KH-BTC ngày 03/3/2021 và Thể lệ 

cuộc thi “Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ 6 năm 2021 của Ban 

tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn” trên Trang Thông tin điêṇ tử 

thành phố. 

(có Kế hoạch số 44/KH-BTC và Thể lệ Hội thi sáng tạo gửi kèm theo) 

UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vi,̣ các doanh nghiệp trên địa 

bàn thành phố quan tâm triển khai thưc̣ hiêṇ các nôị dung nêu trên để các cá 



nhân, tổ chức nắm đươc̣ đầy đủ thông tin về chương trình kế hoạch có đủ điều 

kiện nộp hồ sơ đăng ký dự thi./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên;   

- Sở LĐ-TB&XH tỉnh; 

- CT, PCT UBND TP; 

- HH Doanh nghiệp tỉnh; 

- Phòng LĐ-TB&XH TP; 

- CPVP, CVVX, QTM; 

- Lưu: VT, Trang TTĐT TP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

 

 

Nông Bích Diệp 
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