
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số:  307 /SKHCN-QLKH 

V/v chuẩn bị nội dung tham luận tại buổi 
Tọa đàm Kỷ niệm Ngày Khoa học và  

công nghệ Việt Nam 18/5 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
             Lạng Sơn, ngày  24  tháng 4 năm 2019 

 
 

Kính gửi: …………………………………………………………………. 
 

Căn cứ Công văn số 955/BKHCN-VP ngày 05/4/2019 của Bộ KH&CN 
về việc hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2019. 

Thực hiện Công văn số 1412/VP-KGVX ngày 16/4/2019 của Văn phòng 
UBND tỉnh về việc Tổ chức ngày Khoa học và công nghệ năm 2019 

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, kiến tạo tương lai”. Để buổi Hội thảo khoa 

học thành công, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị quý cơ quan 

chuẩn bị nội dung tham luận theo nội dung đính kèm. 

Nội dung tham luận đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước  

ngày 15/5/2019 theo đường công văn và gửi file điện tử để tổng hợp in tài liệu. 

Thông tin chi tiết liên hệ Đ/c Đỗ Thu Hạnh: Phòng Quản lý khoa học, điện 

thoại 02053874205; 0982489688; email: dthuhanh@gmail.com 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 
 

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

 GIÁM ĐỐC 
  
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Thị Hà 

 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
NỘI DUNG THAM LUẬN HỘI THẢO KHOA HỌC 

 “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, kiến tạo tương lai” 
(Kèm theo Công văn số 307 /SKHCN-QLKH ngày 24 tháng 4 năm 2019 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 
 

Số 
TT 

Đại biểu tham luận Nội dung đề nghị tham luận 

1.  Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Lạng Sơn 

Tình hình ứng dụng KHCN trong khám, chữa bệnh 
và kế hoạch triển khai trong thời gian tới 

2.  Sở  Nông nghiệp &PTNT Ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực Lâm nghiệp 
và khả năng ứng dụng tại Lạng Sơn 

3.  Sở Giáo dục và Đào tạo Ứng dụng giáo dục STEM hiện nay và kế hoạch 
triển khai  tại Lạng Sơn 

4.  Hội đông y tỉnh Lạng 
Sơn  

Bảo tồn và phát huy giá trị của cây dược liệu trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn 

5.  UBND thành phố Ứng dụng  khoa học và công nghệ trong phát triển du 
lịch tại thành phố Lạng Sơn 

6.  Liên hiệp các hội KHKT 
tỉnh Lạng Sơn 

Bảo tồn và  phát triển các giá trị văn hóa trong thời 
kỳ công nghiệp hóa, hiện địa hóa trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn 

7.  Trung tâm ứng dụng, 
phát triển KHCN và đo 
lượng chất lượng sản 
phẩm 

Phát triển tài sản trí tuệ gắn với ứng dụng tiến bộ 
KHCN trong sản xuất một số sản phẩm của tỉnh 
Lạng Sơn 
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