
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BẮC KẠN 

     Số:           /UBND-KT 

V/v triển khai Thể lệ Hội thi Sáng tạo 

Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 6  

năm (2020 - 2021) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TP. Bắc Kạn, ngày       tháng 11 năm 2020 

 

    Kính gửi:    

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

-    ban nh n d n các xã, phường. 

Ngày 29/10/2020, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 

6, năm 2020-2021 ban hành Quyết định số 1936/QĐ-BTC về Thể lệ Hội thi Sáng 

tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 6 (2020-2021). 

Để hưởng ứng và thúc đẩ  phong trào lao động sáng tạo của đông đảo tầng 

lớp nh n d n trên địa bàn trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp 

dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật trong sản xuất, đời sống, kinh tế và xã 

hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. UBND thành phố đề nghị 

các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường triển khai 

thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Phòng Kinh tế thành phố 

- Chủ trì phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc 

Kạn triển khai, hướng dẫn, hỗ trợ các tác giả có giải pháp kỹ thuật trong sản xuất, 

đời sống, kinh tế và xã hội đủ điều kiện lập hồ sơ đăng ký tham gia Hội thi. 

- Tổng hợp tình hình triển khai và kết quả tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ 

thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 6 (2020-2021) trên địa bàn thành phố. 

2. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Truyền 

thông thành phố.  

Đăng tải Quyết định số 1936/QĐ-BTC  của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ 

thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 6, năm 2020-2021 về ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo 

Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 6 (2020-2021) và bộ mẫu hồ sơ tham gia Hội thi 

trên cổng thông tin điện tử của thành phố; Tăng cường công tác tu ên tru ền trên 

các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nh n tham gia đăng ký. 

3. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường 

Theo chức năng, nhiệm vụ tập trung tu ên tru ền, phổ biến Thể lệ Hội thi 

Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 6 (2020-2021) đến các tổ chức, cá nh n, 

các nhà khoa học thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; rà soát, lựa chọn, giới thiệu 

các dự án, công trình khoa học công nghệ đủ điều kiện tham gia Hội thi gửi về 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh từ nay đến hết ngày 30/7/2021, 



địa chỉ Tầng 3, Tòa nhà Dự án CSSP, tổ 5 phường Phùng Chí Kiên, thành 

phố Bắc Kạn. Điện thoại 0209 3887 886, đồng thời thông báo về UBND thành 

phố được biết và hỗ trợ, hướng dẫn (nếu cần). 

(Gửi kèm Quyết định số 1936/QĐ-BTC ngày 29/10/2020 của Ban tổ chức Hội 

thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 6, năm 2020-2021) 

Với nội dung trên đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                              

Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huế 
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