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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Lâm Đồng, ngày 05 tháng 8 năm 2016

“V/v: triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật
tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII (2016 - 2017)”

Kính gửi: - Ban thường vụ các huyện, thành đoàn
và đoàn trực thuộc
Căn cứ Kế hoạch số 55 /KH-LHH ngày 13/5/2016 của Ban tổ chức Hội thi
Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng về việc: “Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh
Lâm Đồng lần thứ VIII (2016 - 2017)”, nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư
duy sáng tạo của đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Ban
thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban thường vụ các huyện, thành đoàn và đoàn trực
thuộc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, cụ thể như sau:
1. Xây dựng kế hoạch, phối hợp triển khai, tuyên truyền các nội dung của
Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII (2016 - 2017) đến tất cả các
cơ sở Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên đang lao động, học tập, công tác tại địa
phương đang ký tham gia hội thi.
2. Khuyến khích, cổ vũ đoàn viên, thanh thiếu niên phát huy các ý tưởng,
phát minh sáng chế, đề tài khoa học, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, làm
chủ và ứng dụng khoa học - công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Động viên, tôn vinh, khen thưởng những cá nhân, tập thể có các đề tài, ý tưởng
sáng tạo, sáng kiến hay được áp dụng trong thực tiễn.
3. Các triển khai phải đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương hình
thức, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia, tạo sự quan tâm của
toàn xã hội đối với phong trào“Sáng tạo trẻ”; lựa chọn các sản phẩm sáng tạo
có khả năng áp dụng trong thực tế tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm
Đồng lần thứ VIII (2016 - 2017).
* Chú ý:
- Đối với Ban thường vụ các huyện, thành đoàn: tổ chức tuyên truyền,
triển khai đến các cơ sở đoàn, cán bộ đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia hội thi
tại địa phương; báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện bằng văn bản và gửi
về Tỉnh đoàn sau khi kết thúc cuộc thi.
- Đối với ban thường vụ các đơn vị đoàn trực thuộc: Phát động cuộc thi
đến các cơ sở đoàn, cán bộ đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia
hội thi.
+ Thời gian đăng ký: Từ ngày ban hành văn bản đến hết ngày 30/5/2017.
+ Hồ sơ đăng ký: theo mẫu của Ban tổ chức Hội thi (có Kế hoạch, Thể lệ,
Phiếu đăng ký, Hướng dẫn báo cáo thuyết minh đính kèm hoặc down load theo
đường link: http://lienhiephoilamdong.org.vn/Default.aspx?tab=1&MNID=151)
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+ Hồ sơ đăng ký dự thi gửi về Ban thường vụ Tỉnh đoàn qua ban Thanh
niên Nông thôn Công nhân và Đô thị trước ngày 30/5/2017.
Ban thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban thường vụ các huyện, thành đoàn và
đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nội dung trên; mọi chi tiết liên hệ Ban
Thanh niên Nông thôn - Công nhân và Đô thị, Tỉnh đoàn Lâm Đồng (ĐT:
0633.810408; mail: banthanhnienlamdong@gmail.com)
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ
Nơi nhận:

- Ban Bí thư TWĐ;
- Ban ĐKTHTN TWĐ;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- VP UBND tỉnh;
- Sở KH&CN; Liên hiệp các Hội KHKT;
- Các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc;
- Lưu VP; Ban TNNT-CN-ĐT(35b).
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