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V/v phúc đáp đề nghị cử người 
tham gia phối hợp đào tạo, tập huấn 

kiến thức BVQLNTD 

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

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 5 năm 2019 

 
 

Kính gửi: Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn. 

 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 45/CV-NTD ngày 
25/4/2019 của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùngvề việc đề 
nghị cử người phối hợp đào tạo, tập huấn kiến thức bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng, trong đó có nội dung đề nghị cử Bà Trần Bảo Ngọc, Thanh tra viên – 
Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tham gia phối hợp đào tạo, tập huấn. Sau 
khi xem xét tình hình của đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ xin phúc đáp như 
sau: 

Bà Trần Bảo Ngọc hiện được giao nhiệm vụ thường trực tiếp công dân tại 
Phòng Tiếp công dân của Sở trong giờ hành chính. Do đặc thù công việc chuyên 
môn, Sở Khoa học và Công nghệ không thể cử Bà Trần Bảo Ngọc tham gia phối 
hợp đào tạo, tập huấn theo Kế hoạch của Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng.  

Sở Khoa học và Công nghệ phúc đáp đểHội Tiêu chuẩn và bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng được biếtvà chủ động công việc./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, TTra. 
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