
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

 

Số:          /UBND-VX 
V/v tổ chức, triển khai Giải 

thưởng Sáng tạo KHCN Việt 

Nam năm 2021.  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Lào Cai, ngày        tháng      năm 2021 

 
 

Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Trường chuyên nghiệp trên địa bàn; 

- Các Doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn; 

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; 

- Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Tỉnh đoàn; 

- Báo Lào Cai; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 

 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 

8267/VPCP-TCCV ngày 12/10/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc “tổ chức 

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam”; Công văn số 

119/LHHVN ngày 09/3/2021 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt 

Nam về việc “tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam năm 2021” (có bản sao Văn bản kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh Lào 

Cai có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với 

Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ Văn bản 

số 119/LHHVN của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, triển khai 

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai, trong đó chú trọng một số nhiệm vụ sau: 

- Tuyên truyền, phổ biến Thể lệ Giải thưởng và khuyến khích, giúp đỡ các tổ 

chức, cá nhân, các nhà khoa học lập hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng. 

- Giúp UBND tỉnh tuyển chọn, đề cử các công trình, đề tài Khoa học công 

nghệ (KHCN) đáp ứng yêu cầu tham gia Giải thưởng xong trước ngày 15/10/2021. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh hình thức khen thưởng, tôn vinh phù hợp đối 

với tác giả, nhóm tác giả các công trình, đề tài đoạt giải (nếu có). 

2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ:  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ Điều 6 Thể lệ Giải 

thưởng rà soát, lập danh sách, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn chủ nhiệm/đồng 

chủ nhiệm các đề tài KHCN cấp tỉnh đã được nghiệm thu, đánh giá đạt loại xuất 

sắc lập hồ sơ tham gia Giải thưởng. 



 

 

2 

- Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh giúp UBND tỉnh 

tuyển chọn, đề cử các công trình, đề tài KHCN đáp ứng yêu cầu tham gia Giải thưởng. 

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Tuyên truyền, phổ biến và triển khai Thể lệ Giải thưởng đến đông đảo đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị, địa phương; rà 

soát vận động các cá nhân là chủ nhiệm/đồng chủ nhiệm các đề tài KHCN cấp bộ, 

ngành hoặc tương đương đã được nghiệm thu, đánh giá đạt loại xuất sắc lập hồ sơ 

tham gia Giải thưởng. 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp 

chặt chẽ với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tích cực triển khai Giải 

thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2021; báo cáo kết quả triển khai về UBND 

tỉnh (qua Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh) trước ngày 15/10/2021. 

4. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai, Ban Biên tập Cổng thông 

tin điện tử tỉnh. Chủ động tuyên truyền, phổ biến Thể lệ Giải thưởng; tăng cường 

phát hiện, tuyên truyền các gương điển hình trong phong trào lao động sáng tạo 

KHCN trên địa bàn. 

5. Đề nghị các Doanh nghiệp Nhà nước, các Trường chuyên nghiệp trên địa 

bàn tuyên truyền, phổ biến và triển khai Thể lệ Giải thưởng đến đông đảo đội ngũ 

cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị; rà soát vận động các cá nhân là 

chủ nhiệm/đồng chủ nhiệm các đề tài KHCN cấp Bộ, ngành; cấp tỉnh; cấp Tổng 

công ty, Tập đoàn kinh tế hoặc tương đương đã được nghiệm thu, đánh giá đạt loại 

khá trở lên lập hồ sơ tham gia Giải thưởng. 

6. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Lào Cai đẩy mạnh tuyên 

truyền, phổ biến Thể lệ Giải thưởng, vận động, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên trong 

hệ thống tích cực hưởng ứng và tham gia Giải thưởng. 

Căn cứ nội dung các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, TH3, VX2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Giàng Thị Dung 
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