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S6:16/DHBL-QLKH&HTQT 
vè viÇc tham gia HÙi thi sáng t¡o 

ký thut tinh B¡c Liêu 

Bac Liêu, ngày 24 tháng 03 n�m 2022 

Kinh gùi: Các don vË truc thuÙc Truong.

Nham thúc �ây phong trào lao �Ùng sáng t¡o ký thut trong toàn thÃ cán bÙ -

giang viên, sinh viên truòng �¡i hÍc B¡c Liêu, Phòng QLKH&HTQT thông báo �ên 

các don vi vÁ HÙi thi sáng t¡o ký thut tinh B¡c Liêu. Cu thÃ nhu sau: 

1. Hoi thi sáng t2o kù thut tinh Bac Liêu làn thé X (2021-2023)

Hinh théc gi: Mõi khoa/phòng tp hop hô so då thi cça cán bÙ, giáng viên, 
sinh vien gri cho Phòng QLKH-HTQT. 

Thoi han: Hêt ngày 30/06/2023. 

2. Cuoc thi sáng tao thanh thieu niên nhi �ông tinh B¡c Liêu lân thé VIII 

(2021-2022) 
Hinh théc gëi: Mõi khoa tp hop hô so du thi cça sinh viên giëi cho Phông 

QLKH-HTQT. 
Luu ý: Sinh viên trong �Ù tuôi có ngày sinh tër 31/7/2003 tro vê sau. 

Thoi han: Hêt ngày 25/05/2022. 

Thông tin HÙi thi sáng t¡o ký thut tinh B¡c Liêu lân thé X (2021-2023) và 
Cuoc thi sáng t¡o thanh thiêu niên nhi �ông tinh B¡c Liêu lân thé VIII (2021-2022) 
duge giri dinh kèm. 

Rat mong Lanh �¡o các �on vË triÃn khai nÙi dung công vä�n này �¿n toàn thÃ 
cán bÙ, giáng viên, sinh viên cça don vË �ê thrc hiÇn. Truong hãp cân hô tro thông 

tin, xin vui lòng liên hÇ chuyên viên Phòng QLKH&HTQT qua sô diÇn tho¡i 

0918.125.514 (cô Thùy Linh). 
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