
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BAN TỔ CHỨC CÁC CUỘC THI 

STKT GIAI ĐOẠN 2016-2020 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:  1009  /BTC 
V/v thông báo thay đổi thời gian tổ chức 

Lễ Tổng kết và Trao giải các Cuộc thi 
Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2019 

 
Lạng Sơn, ngày  11 tháng  12  năm 2019 

  
Kính gửi:  

- Quý Đại biểu (theo giấy Giấy mời số 55/GM-BTC 
ngày 06/12/2019); 
- Tác giả/Nhóm tác giả đoạt giải các Cuộc thi. 

  
Ngày 06/12/2019, Ban Tổ chức các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2016 – 2020 (Ban Tổ chức) đã ban hành Giấy mời số 55/GM-

BTC mời các đại biểu tham dự Lễ tổng kết và trao giải các Cuộc thi Sáng tạo kỹ 

thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2019 (Lễ tổng kết và trao giải) và Công văn số 

991/BTC thông báo kết quả và mời tham dự Lễ tổng kết và trao giải đến các tác 

giả/nhóm tác giả đoạt giải .  

Do lịch làm việc của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Tổ 

chức các cuộc thi có thay đổi đột xuất, nên Ban Tổ chức trân trọng thông báo 

thời gian tổ chức Lễ tổng kết và trao giải có sự thay đổi, cụ thể như sau: 

 - Thời gian tổ chức Lễ tổng kết: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 16/12/2019 

(tức Thứ Hai). 

 Các nội dung khác trong Giấy mời số 55/GM-BTC và Công văn số 

991/SKHCN-QLCN không thay đổi. 

 Ban Tổ chức trân trọng thông báo./. 

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

TM. BAN TỔ CHỨC 
KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

(Đã ký) 
 
 
 

GIÁM ĐỐC  
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Nguyễn Thị Hà 
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