
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:  544 /SKHCN-QLCN 
V/v đề nghị cử cán bộ tham gia Tổ soạn 

thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định 
nội dung và mức chi cho hoạt động sáng 

kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 7 năm 2019 

 
Kính gửi: 

 
 
- Văn phòng: HĐND tỉnh; UBND tỉnh; 
- Các Sở: Tư pháp; Tài Chính; Giáo dục và Đào tạo. 

 

 Căn cứ ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 462/TB-

HĐND ngày 20/7/2019 về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh 

quy định nội dung và mức chi cho hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn;  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Công văn số 3028/VP-KGVX ngày 24/7/2019 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung và 

mức chi cho hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trong đó: Giao Sở 

Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng 

dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội 

dung và mức chi cho hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trình 

UBND tỉnh xem xét trong tháng 9/2019 (Sau đây viết tắt là Dự thảo Nghị quyết), 

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện, 

cử cán bộ tham gia Tổ soạn thảo Dự thảo Nghị quyết, cụ thể như sau: 

1. Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư Pháp, Sở 

Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo: Mỗi đơn vị cử 01 cán bộ có chuyên môn 

và kinh nghiệm liên quan đến nội dung Dự thảo Nghị quyết nêu trên để tham gia 

là thành viên Tổ soạn thảo. 

2. Thời gian làm việc: Dự kiến trong Tháng 8, 9 năm 2019 (Thời gian cụ 

thể, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ có giấy mời sau). 

3. Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ. 

4. Nội dung công việc: Triển khai xây dựng, soạn thảo nội dung Dự thảo 

Nghị quyết theo Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh 

về công tác xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh Lạng Sơn. 



Văn bản cử cán bộ (Họ và tên; Chức vụ; Điện thoại; Địa chỉ thư điện tử 

cá nhân và công vụ) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 30/7/2019, 

theo địa chỉ: 438 Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn.  

Thông tin liên lạc: Lưu Bá Mạc, Phó trưởng phòng Quản lý công nghệ và 

quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ. Điện thoại: 0205.3855.919 

hoặc 0946.587.357.  

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hợp tác của Quý cơ quan./. 

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

GIÁM ĐỐC 
 
 

(Đã ký) 
 
  
 

Nguyễn Thị Hà 
 


		2019-07-26T08:12:16+0700
	Việt Nam
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Khoa học và Công nghệ<khcn@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




