
 

 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số:         /STNMT-VP 

V/v tuyên truyền Hội thi Sáng tạo Kỹ 

thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 5 (2018-2019)  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Bắc Kạn, ngày        tháng 3 năm 2019 

                                Kính gửi:  

                                                 - Các phòng chuyên môn; 

                                                 - Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Văn bản số 1605/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh Bắc 

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

Bắc Kạn lần thứ 5 (2018-2019), Văn bản số 5832/CV-BCT ngày 17/10/2018 của 

Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 5 (2018-2019) về việc 

phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 5 (2018-2019), Văn bản 

số 05/CV-BTC ngày 28/02/2019 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh 

Bắc Kạn lần thứ 5 (2018-2019) về việc đôn đốc triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ 

thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 5 (2018-2019), 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị triển 

khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Tuyên truyền Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 5 (2018-

2019) đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và 

vận động công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị tham gia Hội 

thi. 

2. Giao Trung tâm Công nghệ Thông tin tài nguyên và môi trường đăng tải 

Kế hoạch tổ chức triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 5 

(2018-2019) trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

3. Giao Văn phòng Sở theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch phát động về Ban Tổ chức Hội thi trước ngày 14/3/2019. 

Với nội dung trên, yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các P.CM, các ĐV trực thuộc Sở; 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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