
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU  CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 Số:   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 16 tháng 11 năm 2018 

V/v triển khai Hội thi Sáng tạo 

Kỹ thuậttỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

lần thứ X năm 2018 - 2019 

 

 

                   Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Các tổ chức, doanh nghiệpkhoa học và công nghệ;  

- Các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa 

bàn tỉnh. 

  

 Căn cứ Quyết định số 1627/QĐ-UBNĐ ngày 20/6/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 

2018 – 2019;  

 Triển khai phối hợp, thực hiện Kế hoạch số 08/KH-BTCHT ngày 02/7/2018 và 

Quyết định số 37/QĐ-BTCHT ngày 02/07/2018 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ 

thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ X năm 2018 – 2019.  

 Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo của 

cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và khai thác, phát hiện các tiềm năng lao 

động sáng tạo của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp... trên địa bàn tỉnh; đồng thời tạo 

môi trường trao đổi kiến thức, kinh nghiệm chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, ứng 

dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống, góp phần phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Quý cơ quan, 

đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp phối hợp triển khai tuyên truyền, phổ biến và tạo điều 

kiện thuận lợi để cán bộ, công nhân viên chức và người lao động của đơn vị mình tích 

cực tham gia và nộp hồ sơ dự thi về Ban Tổ chức Hội thi. 

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 31/5/2019 

Hồ sơ dự thi gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện (thư bảo đảm) về Ban Tổ chức Hội 

thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh tại một trong hai địa chỉ sau:  

1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 08 Trần 

Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT. ĐT: 0254.3819171 

2. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 198 Bạch Đằng, 

phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh BR-VT. ĐT: 0254.3727340 

Nội dung Thể lệ, mẫu hồ sơ đăng ký dự thi và các thông tin khác về Hội thi 

được đăng tải trên website http://www.lienhiephoibrvt.vn và http://sokhcn.baria-

vungtau.gov.vn.  

Thông tin chi tiết cần liên hệ Ban Tổ chức Hội thi:Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 198, đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố 

http://www.lienhiephoibrvt.vn/
http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/
http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/


Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. ĐT: 0254.3727340; Fax: 0254.3853557. 

Email:lynskim@gmail.com 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu rất mong nhận được sự 

quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Trân trọng cảm ơn./.  

(Đính kèm: Áp phích, tờ rơi tuyên truyền về Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật)  

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;  PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh (để p/h);   

- Lưu: VT, QLKH. 
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