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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 540/UBND-KGVX 
 

V/v giới thiệu công trình sáng tạo 
KH&CN tham gia tuyển chọn công 

bố trong  Sách vàng Sáng tạo  
Việt Nam năm 2018 

Lạng Sơn, ngày  15 tháng 6 năm 2018 

    
Kính gửi: Ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố  

và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam –  
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 509/KH-MTTW-BCĐ ngày 23/3/2018 của Ban 
Chỉ đạo biên tập Sách vàng sáng tạo Việt Nam về việc tổ chức tuyển chọn, biên 
tập, công bố và phát hành  Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2018; 

Sau khi nghiên cứu, xem xét các công trình do các cơ quan của tỉnh đề cử, 
Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn lựa chọn và giới thiệu 03 (ba) Công trình sáng 
tạo khoa học và công nghệ của tỉnh để giới thiệu tham gia tuyển chọn, công bố 
trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018, gồm: 

(1) Thiết bị theo dõi nhịp tim để cảnh báo buồn ngủ cho tài xế.  

(2) Máy chiếu đa năng sử dụng smartphone. 

(3) Nghiên cứu xây dựng phương pháp chẩn đoán 5 tác nhân gây nhiễm khuẩn 
bệnh viện bằng phương pháp Multiplex PCR. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Ban Chỉ đạo tuyển 
chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam - Ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, tuyển chọn, công bố. 

Gửi kèm theo Công văn này các hồ sơ sau: 

- Báo cáo tóm tắt 03 Công trình sáng tạo khoa học công nghệ; 

- Ảnh của các tác giả (bản cứng và bản mềm); 

- Bản phô tô Giấy chứng nhận giải thưởng./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KHCN, GDĐT, NV; 
- Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, THCB; 
- Lưu: VT, KGVX, (LTT). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Long Hải 
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