
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

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

  

Số:  915 /TB-SKHCN Lạng Sơn, ngày 18 tháng 11 năm 2019 
 

THÔNG BÁO  
Điều chỉnh thời gian họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả 

thực hiện dự án: “Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm quả Quýt của 
huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn” 

  
 

 

Sở Khoa học và Công nghệ đã có Giấy mời số 51/GM-SKHCN ngày 

14/11/2019 về việc họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện 

dự án: “Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm quả Quýt của huyện Tràng 

Định, tỉnh Lạng Sơn”, trong đó, thời gian họp là 14h00’ ngày 19/11/2019. 

Do lịch họp của UBND tỉnh thay đổi đợt xuất sang ngày 19/11/2019 nên, 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức phiên họp 

trên, cụ thể như sau: 

Thời gian họp (điều chỉnh): 08h00’, ngày 03/12/2019 (Thứ Tư).  

Các nội dung khác tại Giấy mời số  51/GM-SKHCN ngày 14/11/2019 của 

Sở Khoa học và Công nghệ không thay đổi.  

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các thành viên hội đồng và cơ 

quan thực hiện đăng ký thực hiện dự án biết, thực hiện. 

Thông tin liên hệ: Vy Thị Thúy, Chuyên viên Phòng quản lý công nghệ và 

quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ; Điện thoại: 0985.233.339 

hoặc 0205.3871.907. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:  
- Thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 
2190/QĐ-UBND của UBND tỉnh, ngày 
11/11/2019) ; 
- Phòng NNPTNT huyện Tràng Định; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLCNVTT.     

GIÁM ĐỐC 
 
 

 (Đã ký) 
 

 
 

Nguyễn Thị Hà 
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