
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số: 960/SGDĐT-GDTrH-GDTX  

V/v tham gia Hội thi  

Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hưng Yên  

lần thứ IV, năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

               Hưng Yên, ngày 25 tháng 5 năm 2022   

                   

  Kính gửi:  

    - Các phòng Giáo dục và Đào tạo; 

    - Các trường THPT, trường PT có nhiều cấp học; 

    - Các trung tâm GDNN-GDTX. 

Căn cứ Công văn đề nghị số 02/CV-BTCHT ngày 19/5/2022 của Ban Tổ 

chức (BTC) Hội thi Sáng tạo kỹ thuật (STKT) tỉnh Hưng Yên lần thứ IV, năm 

2022 về việc chuẩn bị tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ 

IV; Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục tuyên truyền và động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên và học 

sinh tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật năm 2022 với hình thức phù hợp. 

2. Thủ trưởng các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên, nhân viên 

và học sinh tích cực tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật năm 2022, mỗi đơn vị 

(phòng GDĐT, trường THPT) chọn cử ít nhất 01 sản phẩm dự thi. 

3. Hồ sơ dự thi của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh gửi về Ban tổ 

chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hưng Yên năm 2022, từ ngày 15/8/2022 đến 

hết ngày 30/9/2022, theo địa chỉ: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 

Hưng Yên, đường An Vũ, phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên. Các đơn vị gửi 

bản mềm đề tài dự thi của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về Sở GDĐT 

qua email: phonggdtrh.sohungyen@moet.edu.vn. 

4. Để phục vụ công tác kiểm tra và hỗ trợ các đề tài tham dự Hội thi, Sở 

đề nghị các đơn vị lập danh sách các đề tài dự kiến sẽ tham dự Hội thi STKT 

tỉnh Hưng Yên năm 2022 (mẫu đính kèm) và gửi về Sở GDĐT qua email 

phonggdtrh.sohungyen@moet.edu.vn trước ngày 28/6/2022. 

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ về Ban 

tổ chức (ĐT: 02213.522.623) hoặc liên hệ về Sở GDĐT (đ/c Nguyễn Văn Dũng, 

ĐT: 0982130234) để phối hợp giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BTC Hội thi; 

- Giám đốc, các Phó GĐ; 

- Lưu: VT, GDTrH-GDTX. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Văn Khải 

 

mailto:phonggdtrh.sohungyen@moet.edu.vn
mailto:phonggdtrh.sohungyen@moet.edu.vn


Đơn vị … 

 

DANH SÁCH CÁC GIẢI PHÁP (CÔNG TRÌNH, ĐỀ TÀI) 

DỰ KIẾN THAM GIA HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT  TỈNH HƯNG YÊN  

LẦN THỨ IV, NĂM 2022 

 

TT TÊN GIẢI 

PHÁP 

HỌ TÊN TÁC 

GIẢ/NHÓM TÁC GIẢ 

ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
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