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Số:
/SKHCN-VP
Đồng Nai, ngày10 tháng 08 năm 2021
V/v khuyến khích và tập hợp các giải pháp
tham gia Chương trình Phát huy sáng
kiến, sáng tạo trong lao động và học tập
năm 2021.

Kính gửi:

- Trường Đại học Lạc Hồng.
- Trường Đại học Đồng Nai.
- Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
- Trường Đại học Công nghệ Miền Đông.
- Trường Đại học Lâm nghiệp phân hiệu Đồng Nai.

Chương trình "Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập" (gọi tắt
Chương trình 6) là một trong 13 chương trình thuộc Phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Đồng Nai. Chương trình tập trung triển khai sâu
rộng trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh để góp phần nâng cao trình độ
nghề nghiệp, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ phát triển sản xuất, đời
sống, dịch vụ, học tập, vui chơi giải trí.
Để triển khai phong trào sâu rộng đến với mọi tầng lớp nhân dân, Ban Chủ nhiệm
Chương trình 6 đã ban hành Quyết định số 210/QĐ-CT6 ngày 06/8/2021 về việc
Kiện toàn Thể lệ Chương trình “Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học
tập” tỉnh Đồng Nai năm 2021 với mức thưởng cho giải cao nhất là 25 triệu đồng.
Nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và hoạt động sáng kiến, sáng tạo
trong nhà trường thông qua Chương trình phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động
và học tập, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo các
Khoa/Bộ môn/Phòng trực thuộc tổ chức triển khai phổ biến nội dung Thể lệ Chương
trình năm 2021. Huy động và tập hợp các giải pháp để tham gia dự thi Chương trình
6 năm nay.
Hồ sơ tham gia đăng ký dự thi vui lòng gửi về Cơ quan thường trực Chương trình
6 trước ngày 20/09/2021 theo địa chỉ:
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai
Số 1597 Phạm Văn Thuận, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
ĐT: 0251.3822297 (line 8118) - 0913142649 (Văn); Fax: 0251.3825585.
Email: vangv@dongnai.gov.vn và vuvan2882@gmail.com .

Đ/c: 1597 Đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
ĐT: (0251) 3822297- Fax: (0251) 3825585
Website: https://dost-dongnai.gov.vn
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Với tình hình dịch bệnh hiện nay, thí sinh tham gia dự thi có thể gửi trước 01 bộ
file mềm vào địa chỉ email đã nêu ở trên. Sau đó, khi các quy định về giãn cách được nới
lỏng, phải nộp bổ sung 01 bộ bản giấy để hoàn tất Hồ sơ tham gia dự thi, làm cơ sở để
Ban Chủ nhiệm tổ chức đánh giá và trao giải. Để biết thêm thông tin và các nội dung
liên quan về Chương trình 6, vui lòng truy cập Website: https://dost-dongnai.gov.vn
(Chuyên mục Giải thưởng - Hội thi).
Trong lúc tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chúng ta phải thực hiện nghiêm
các quy định về giãn cách xã hội theo chỉ thị của các cấp có thẩm quyền. Một góc
nhìn tích cực thì đây được xem là thời gian chúng ta có thể tập trung nghiên cứu, tìm
tòi, sáng tạo ra các phương pháp giải dạy mới để phục vụ công tác giảng dạy; đổi mới
công tác thực hiện, điều hành, quản lý nhà nước trong các cơ quan hành chính; cải
tiến các thiết bị/máy móc phục vụ cho các doanh nghiệp kinh doanh tổ chức sản xuất
an toàn, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; thiết kế chế tạo các thiết bị phục
vụ công tác phòng chống dịch,…
Vì vậy, Sở Khoa học và Công nghệ rất mong Lãnh đạo Nhà trường tạo điều kiện
cho các Quý thầy cô, các bạn sinh viên nghiên cứu và có nhiều giải pháp hay mang
lại hiệu quả cao để tham gia Chương trình 6 năm nay.
Trân trọng.
Đính kèm:
- Quyết định số 210/QĐ-CT6 ngày 06/8/2021
- 30 cuốn Kỷ yếu Chương trình 6 năm 2020.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, VP.
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Lại Thế Thông

