
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /SGDĐT-GDTrHQLCL 

V/v tham gia Giải thưởng Sáng tạo 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

năm 2022   

           Đắk Nông, ngày        tháng 6 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Trung tâm GDNN - GDTX các huyện. 

 

Căn cứ Công văn số 58/CV-LHH ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Liên 

hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông về việc tham gia Giải thưởng 

Sáng tạo khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 (file đính kèm), Sở Giáo 

dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý 

nghĩa của Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến từng cán 

bộ, giáo viên, học sinh nhằm động viên, khích lệ các tổ chức, cá nhân trong nhà 

trường tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 

2022 (có Quyết định số 484/2019/QĐ-LHHVN ngày 07/5/2019 của Liên hiệp 

các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ban hành Quy chế Giải thưởng Sáng tạo 

khoa học và Công nghệ Việt Nam đính kèm). 

2. Các tổ chức, cá nhân có các công trình Sáng tạo Khoa học công nghệ 

(trong phạm vi 05 năm tính đến thời điểm nhận hồ sơ) đã được nghiên cứu, áp 

dụng hiệu quả, nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ (theo yêu cầu tại Quyết định số 

484/2019/QĐ-LHHVN) để tham gia Giải thưởng. Hồ sơ tham dự gửi về Liên 

hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông, Số 02 Phan Kế Bính, 

phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; Số điện thoại: 

02613.705.008; Email: lienhiephoidaknong@gmail.com). 

(Chi tiết liên hệ đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tổng thư ký Liên hiệp các 

Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông; số điện thoại: 0944250077). 

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, 

các đơn vị liên hệ phòng Giáo dục Trung học - Quản lý chất lượng theo địa chỉ 

Email: phonggdtrh.sodaknong@moet.edu.vn để kịp thời giải quyết./. 

 Nơi nhận:                                                                                             
- Như trên (để thực hiện);  
- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Lưu: VT, GDTrHQLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Thanh Hải 

              

mailto:lienhiephoidaknong@gmail.com
mailto:phonggdtrh.sodaknong@moet.edu.vn

		2022-06-08T17:16:00+0700


		2022-06-09T08:42:04+0700


		2022-06-09T09:32:42+0700


		2022-06-09T09:32:42+0700


		2022-06-09T09:32:42+0700




