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THÔNG BÁO
Về việc phát động tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh ĐT
lần thứ 15 năm 2018-2019
------------------

Căn cứ Công văn số 15/LHHĐT.BTCHT ngày 05/4/2018 của Ban Tổ chức
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp lần thứ 15, năm 2018 - 2019 về việc
hướng dẫn tổ chức, triển khai Hội thi (Công văn kèm theo).
Thực hiện Công văn số 443/VPHĐND&UBND-VX ngày 10 tháng 4 năm
2018 của Văn phòng HĐND và UBND huyện về việc tham mưu triển khai Hội
thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp lần thứ 15, năm 2018 - 2019 và Cuộc thi
Sáng tạo Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Đồng Tháp lần thứ 11, năm 2018.
Nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công
nhân viên chức, người lao động và nhân dân, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật
góp phần tích cực vào việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội tỉnh nói chung
và của huyện nói riêng; Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp nhằm mục đích
phát hiện những nhân tố điển hình làm nòng cốt cho phong trào phát huy sáng
kiến cải tiến kỹ thuật và tổng kết những kinh nghiệm giải pháp kỹ thuật mới, áp
dụng vào thực tế sản xuất và đời sống.
Để Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp thực sự là một phong trào sôi
nổi và rộng khắp trong toàn huyện. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện trân trọng đề
nghị các ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công
tác tuyên truyền về Hội thi tới đông đảo đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức,
người lao động, đoàn viên, hội viên của cơ quan, doanh nghiệp, trường học và
cộng đồng nhân dân nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo của
toàn dân, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất
và đời sống, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của
tỉnh.
Các tổ chức, cá nhân có nhu có nhu cầu đăng ký tham gia Hội thi tiến hành
đăng ký (theo mẫu gửi kèm) và gửi về địa chỉ Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ
thuật tỉnh Đồng Tháp, số 397, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Phú, Tp.Cao
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Điện thoại: 067-3851.464 / Fax: 067-3851.464./.
Nơi nhận:
- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, Thị trấn;
- Các Hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa
bàn huyện (nhờ UBND xã, thị trấn thông
báo).
- Đài truyền thanh huyện (nhờ thông
báo);
- BLĐ phòng;
- Lưu Vt.
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