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Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-BTC ngày 06/3/2019 của Ban Tổ chức các Cuộc 

thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 (BTC) về việc triển khai Hội 
thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ V và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi 
đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ XI năm 2019 (sau đây viết tắt là các Cuộc thi); Nội dung 
phiên họp BTC các Cuộc thi ngày 18/11/2019 tại UBND tỉnh, 

 Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị UBND thành phố Lạng Sơn phối 
hợp thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Sắp xếp, bố trí Hội trường UBND thành phố để tổ chức Lễ Tổng kết và Trao 
giải vào buổi sáng ngày 16/12/2019 (07h00’ đến 11h30’), cụ thể như sau: 

 - Chương trình tổng duyệt: từ 15h00 - 17h00, chiều ngày 15/12/2019. 

 - Lễ Tổng kết và Trao giải: Từ 07h00’ - 11h30’, sáng ngày 16/12/2019. 

2. Cử 01 cán bộ phụ trách Hội trường và cán bộ kỹ thuật để hỗ trợ Sở Khoa học 
và Công nghệ trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Sở Khoa học và Công nghệ sẽ cử cán 
bộ phối hợp với Quý đơn vị để thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định. 

Rất mong nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của Quý đơn vị để Lễ Tổng kết và 
Trao giải diễn ra tốt đẹp. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Công nghệ và Quản lý Chuyên 
ngành – Sở KH&CN. Địa chỉ: Số 638, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố 
Lạng Sơn. Điện thoại: 0205.3871907; 0915311828 (đ/c Nguyễn Minh Huấn).  

Trân trọng./. 

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

GIÁM ĐỐC 
 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
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