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UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

BTC HỘI THI NĂM 2022-2023  

  

Số: 12 /BTC 
V/v phối hợp tổ chức  

Hội thi năm 2022-2023 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày 16  tháng 9  năm 2022 

 

Kính gửi:        Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang; 

                   Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang; 

                                       Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang; 

                                       Liên Đoàn lao động tỉnh;  

                                       Hội Nông dân tỉnh;  

                                       Tỉnh Đoàn Tuyên Quang; 

                                       Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-LHHVN ngày 25/4/2022 của Đoàn Chủ 

tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và K  thu t Việt Nam v  

việc ban hành Th  lệ Hội thi Sáng tạo K  thu t toàn quốc l n thứ 1 , năm 2022-

2023; 

Căn cứ Quyết định số11  /QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang v  việc thành l p Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo K  thu t tỉnh 

Tuyên Quang năm 2022-2023 ( gọi tắt là Hội thi); 

         Ngày 16/9/2022 Ban tổ chức Hội thi đã thống nhất ban hành Kế hoạch số 

04/KH-BTCHT Kế hoạch triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Tuyên 

Quang năm 2022-2023; ngày 16/9/2022 Ban tổ chức Hội thi  đã ban  hành 

Quyết định số 24 /QĐ-BTCHT Quyết định ban hành Thể lệ  Hội thi Sáng tạo Kỹ 

thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2022-2023. Hai văn bản trên đã đăng tải trên Trang 

thông tin điện tử Liên hiệp các Hội Khoa học và K  thu t tỉnh và gửi đến các cơ 

quan đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.  

          Nhằm thực hiện được mục đích của Hội thi là: thúc đẩy phong trào lao 

động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học k  thu t, thúc đẩy việc 

áp dụng có hiệu quả các giải pháp k  thu t vào sản xuất và đời sống, góp ph n 

phát tri n kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Chọn lọc những nhân tố xuất sắc, sản phẩm tiêu bi u đại diện cho sức sáng tạo 

của cộng đồng các dân tộc tỉnh Tuyên Quang giới thiệu tham gia Hội thi Sáng 

tạo K  thu t toàn quốc. 

          Đ  đảm bảo tổ chức thành công Hội thi theo nhiệm vụ Ủy ban nhân dân 

tỉnh giao tại quyết định số số11  /QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang v  việc thành l p Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo K  thu t tỉnh 

Tuyên Quang năm 2022-2023.    
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        Ban tổ chức Hội thi trân trọng đ  nghị Sở Khoa học và Công nghệ,  Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Liên Đoàn lao động tỉnh; Hội Nông dân tỉnh, 

Tỉnh Đoàn Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:  

       1. Tích cực, chủ động thực hiện chức trách, nhiệm vụ với trách nhiệm của 

đơn vị có thành viên tham gia Ban tổ chức Hội thi ( theo quyết định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh). 

        2. Quan tâm ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, hệ thống 

Đoàn, Hội từ tỉnh đến cơ sở nghiên cứu k  Kế hoạch và Th  lệ Hội thi ( đ  nghị 

ghi rõ địa chỉ truy c p: http://lienhiephoikhkt.tuyenquang.gov.vn; thư mục: 

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật 2022-2023);  tổ chức và tích cực hưởng ứng Hội thi 

(xác định đây là một nhiệm vụ trong năm 2022, 2023 của đơn vị). 

      3. Phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các Hội Khoa học và K  thu t tỉnh (cơ 

quan thường trực Hội thi) trong tổ chức Hội thi đảm bảo chất lượng, hiệu quả và 

đúng quy định hiện hành.  

      Trân trọng đ  nghị. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh ( Báo cáo). 

- Như kính gửi 

- Thành viên Ban tổ chức 

- Lưu LHH. 

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THI 

TRƯỞNG BAN 

 

(Đã ký) 

 

 

Lê Tiến Thắng 

CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC 

VÀ KỸ THUẬT TỈNH 

  

 
 

 

 

 

http://lienhiephoikhkt.tuyenquang.gov.vn/

