
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

 

Số:            /VHL-VP 
V/v tham dự Cuộc thi sáng tạo khoa học  

và công nghệ về phòng cháy, chữa cháy  

và cứu nạn, cứu hộ năm 2021-2022 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi:   Các đơn vị trực thuộc 

 

 

Căn cứ Công văn số 939/PCCC&CNCH-P7 ngày 29/4/2021 của Bộ 

Công an về việc tổ chức cuộc thi “Sáng tạo khoa học và công nghệ về Phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) năm 2021 - 2022”, 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn 

vị trực thuộc: 

1. Động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho viên chức và người lao 

động trong đơn vị tham gia cuộc thi “Sáng tạo khoa học và công nghệ về 

PCCC và CNCH năm 2021 - 2022”. 

2. Đối tượng, hồ sơ và cách thức dự thi theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 

105/KH-BCA-C07 ngày 17/3/2021 của Bộ Công an gửi kèm./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch Viện (để b/c); 

- Lưu: VT, VP (THPC).   

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

   

Trần Tuấn Anh 
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