
UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc 

 

Số:         /KHCN-CN 

V/v mời tham gia Giải thưởng  

Sáng tạo khoa học công nghệ 

 Việt Nam năm 2019 

Tây Ninh, ngày 17 tháng 7 năm 2019 

 

 

 Kính gửi:  - Các Sở, ban, ngành; 

 - UBND các huyện, thành phố; 

 - Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện Công văn số 3792/VP-VHXH ngày 28/6/2019 của Văn phòng 

Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về việc Giải thưởng Sáng tạo Khoa học 

Công nghệ Việt Nam năm 2019,  

 Để các cơ quan, đơn vị, các tổ chức khoa học và công nghệ có điều kiện 

đăng ký tham gia Giải thưởng Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2019 (sau 

đây gọi tắt là Giải thưởng) và giới thiệu những công trình khoa học công nghệ 

có giá trị kinh tế - xã hội lớn, đang được thực hiện tại Việt Nam. Sở Khoa học 

và Công nghệ (KH&CN) đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, các tổ chức khoa học và 

công nghệ triển khai và thông báo đến các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học do 

Quý cơ quan, đơn vị quản lý có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ đăng ký tham dự 

Giải thưởng. 

 Để kịp thời xét chọn và hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng 

trước ngày 15/10/2019 theo quy định, Sở KH&CN rất mong được sự quan tâm 

hưởng ứng và hỗ trợ từ Quý cơ quan, đơn vị, các tổ chức khoa học và công 

nghệ. Hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 

2019 gửi về Sở KH&CN trước ngày 27/9/2019 theo địa chỉ: 

Phòng Quản lý Chuyên Ngành 

Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh 

Số 211 Đường 30/4, Khu phố 2, Phường II, Thành phố Tây Ninh 

ĐT: 0276.3824425; Email: pqlcntayninh@gmail.com 

   Các thông tin liên quan về Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ 

Việt Nam năm 2019 được đăng tải toàn văn tại địa chỉ: 

http://sokhcn.tayninh.gov.vn (vào mục: Thông báo/Giải thưởng Sáng tạo Khoa 

học Công nghệ Việt Nam năm 2019) của Sở KH&CN. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:  KT.  GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Cổng TT Sở; 

- Lưu: VT, PQLCN. 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

http://sokhcn.tayninh.gov.vn/
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