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Số:             /LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 
V/v triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật  

tỉnh Bắc Kạn lần thứ 7 (2022-2023) 

Bắc Kạn, ngày         tháng 10 năm 2022  

 
 

 

Kính gửi:  - Các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố;  
- Các Công đoàn ngành;  
- Các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh; 
- Các Công đoàn thuộc ngành TW đóng trên địa bàn tỉnh. 

 

Căn cứ Quyết định số 1823/QĐ-UBND, ngày 28/9/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần 

thứ 7 (2022-2023); Quyết định số 1985/QĐ-BTCHT, ngày 17/10/2022 của Ban tổ 

chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng 

tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 7 (2022-2023), Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị 
các cấp công đoàn thực hiện một số nội dung sau:  

1. Phát động; tuyên truyền phổ biến Kế hoạch, Thể lệ và các văn bản liên 

quan về Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 7 (2022 - 2023) đến toàn thể đoàn 
viên, công nhân viên chức lao động. 

2. Vận động các tập thể, cá nhân có các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ 

sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng theo 6 lĩnh vực: Công 

nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận 

tải; vật liệu, hoá chất, năng lượng; nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; 

y dược; giáo dục và đào tạo tham gia Hội thi. 

3. Hồ sơ dự thi nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới cơ quan thường 

trực của Hội thi theo địa chỉ: Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn, 

tầng 3, toà nhà Dự án CSSP, tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, 

tỉnh Bắc Kạn; ĐT: 0209 3887 886. Thời gian nhận hồ sơ dự thi bắt đầu từ ngày 

công bố Thể lệ Hội thi đến hết ngày 30/7/2023. 

Đề nghị các cấp công đoàn triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Liên 

đoàn Lao động tỉnh trước ngày 30/8/2023. (Kế hoạch, Thể lệ hội thi gửi kèm theo 

công văn này và đăng tải trên trang website của Liên đoàn Lao động tỉnh, tại địa 

chỉ: http://congdoanbackan.org.vn).   

 

 

Nơi nhận:                                                                     
Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi (t/h); 

- UBND tỉnh (thay b/c); 

- Thường trực LĐLĐ tỉnh (b/c); 

- Các ban LĐLĐ tỉnh; 

- Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh;        

- Website LĐLĐ tỉnh; 

Gửi bản giấy:  

- Các đơn vị không có TDOffice (t/h);   

- Lưu: VT, CSPL&QHLĐ. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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