
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN MÔ 

 

Số:            /UBND-KT&HT 
 

Về việc triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật 

huyện Yên Mô lần thứ X (2020-2021) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Yên Mô, ngày        tháng 02 năm 2020 

 
 

                          

  Kính gửi:  

                                            - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong huyện. 

                                            - UBND các xã, thị trấn; 

   - Các Công ty, Doanh nghiệp, đơn vị đóng trên địa    

      bàn huyện; 
 

 

Thực hiện Kế hoạch 17/KH-BTC ngày 24/02/2020 của Ban tổ chức Hội thi 

sáng tạo kỹ thuật về việc triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật huyện Yên Mô lần 

thứ X (2020 - 2021). 

UBND huyện Yên Mô yêu cầu lãnh đạo các Phòng, Ban, Ngành, Đoàn thể, 

UBND các xã, thị trấn, các đơn vị trong toàn huyện triển khai sâu rộng, khích lệ 

tất cả cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tại cơ quan, đơn vị, địa phương 

mình quản lý hưởng ứng tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật huyện Yên Mô lần 

thứ X (2020-2021) với những nội dung cụ thể sau: 

1. Lĩnh vực đăng ký dự thi: 

- Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; 

- Cơ khí tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải; 

- Vật liệu, hóa chất, năng lượng; 

- Nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; 

- Y dược; 

- Giáo dục, đào tạo và các lĩnh vực khác. 

2. Hồ sơ dự thi bao gồm: 

- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu gửi kèm); 

- Bản mô tả giải pháp dự thi (theo hướng dẫn gửi kèm): phô tô 03 bộ; 

- Toàn văn giải pháp dự thi (theo hướng dẫn gửi kèm): phô tô 03 bộ; 

- Mô hình, hiện vật, sản phẩm mẫu (nếu có); 

- Các tài liệu khác: Bản nhận xét, đánh giá, hình ảnh, hợp đồng và các tài 

liệu liên quan (nếu có). 



(Nếu hồ sơ dự thi là chương trình phần mềm máy vi tính cần gửi thêm: Tài 

liệu hướng dẫn sử dụng và đĩa ghi phần mềm). 

UBND huyện yêu cầu các đơn vị tiến hành tổng hợp và xét chọn các hồ sơ  

dự thi gửi về UBND huyện (qua phòng KT&HT) trước ngày 25/6/2021./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trang TT điện tử của huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Trọng Thứ 
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