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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Bắc Kạn, ngày      tháng 10 năm 2018 

 

Kính gửi: Hội Nông dân các huyện, thành phố 

 

Thực hiện Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc 

Kạn lần thứ 5 (2018 - 2019); Công văn số 1743/QĐ-BTC ngày 17/10/2018 của 

Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Thể lệ Hội 

thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 5 (2018 - 2019); Công văn số 

5832/CV-BTC ngày 17/10/2018 của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh 

Bắc Kạn về việc phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần 5 (2018 - 

2019). Theo đó, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 5 (2018 - 2019) sẽ 

được tổ chức từ tháng 9/2018 đến 31/8/2019. 

Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua lao động, sáng tạo của cán bộ, hội viên 

nông dân trên các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và đẩy mạnh việc áp dụng có hiệu 

quả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp và đời sống, góp 

phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Đồng thời, lựa chọn các giải pháp đạt giải cao tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật 

toàn quốc lần thứ 15 năm 2018 - 2019.  

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành 

phố tổ chức tốt việc phát động, tuyên truyền Hội thi trong cán bộ, hội viên nông 

dân về mục đích, ý nghĩa, thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 5, năm 

2018 - 2019 và vận động các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng tham gia để Hội 

thi đạt kết quả cao nhất. 

(Kế hoạch, Thể lệ hội thi được đăng tải trên trang Website của Hội Nông 

dân tỉnh, tại địa chỉ: hoinongdan.backan.gov.vn).   

Nhận được công văn này, đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố triển khai 

thực hiện và báo cáo kết quả về Hội Nông dân tỉnh trước ngày 05/9/2019 để tổng hợp. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin trao đổi qua Ban Tuyên huấn, điện 

thoại 0209 3879.818 để được giải đáp./. 

 

Nơi nhận:                                            
* Gửi bản điện tử và bản giấy 

- Như kính gửi (t/h); 

* Gửi bản điện tử  

- UBND tỉnh (thay b/c) 

- Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh;        

- TT HND tỉnh (b/c); 

- Website HND tỉnh; 

- Ban Tuyên huấn; 

- Lưu VT. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Lý Văn Sạch 
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