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Số: 176 /SKHCN-TĐC 

V/v góp ý kiến đối với dự thảo Chương 
trình thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW  

ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư 

Lạng Sơn, ngày  18  tháng 3 năm 2019 

 

 
Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 

  

Thực hiện Công văn số 249/SCT-QLTM ngày 11/3/2019 của Sở Công 
thương tỉnh Lạng Sơn về việc góp ý kiến đối với dự thảo kế hoạch thực hiện Chỉ thị 
số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư; Sau khi nghiên cứu, xem xét nội 
dung của dự thảo, Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau: 

1. Cơ bản nhất trí với nội dung của bản dự thảo. 

2. Đề nghị cơ quan dự thảo nghiên cứu chỉnh sửa một số nội dung như sau: 

- Tại tiêu đề của dự thảo Chương trình đề nghị bổ sung từ “hiện” và thành tiêu 
đề hoàn chỉnh như sau: “Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 
triển khai thực hiện chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư trung 
ương đảng khóa XII”; 

- Tại dòng thứ 4, gạch đầu dòng thứ nhất, mục 1, phần II: đề nghị sửa 
“…những nội dung đánh giá mức độ hoàn thiện nhiệm vụ...” thành “…những nội 
dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ...”; 

- Tại gạch đầu dòng thứ nhất, mục 3, phần II: đề nghị sửa nội dung “...nhất 
là đối với các đối tượng tiêu dùng yếu thế (trẻ em, học sinh, sinh viên, người già, 
phụ nữ, công nhân nghèo, khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng 
sâu, vùng xa,...) thành “...nhất là đối với các đối tượng tiêu dùng là trẻ em, học 
sinh, sinh viên, người già, phụ nữ, công nhân nghèo, khu vực nông thôn, miền núi, 
biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa,....” 

Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi Sở Công thương xem xét, tổng hợp./. 

 
 

 Nơi nhận:     
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, TĐC. 
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