
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:  1058 /SKHCN-QLCN 
V/v đề nghị báo cáo tình hình thực hiện 

Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 

30/01/2019 

Lạng Sơn, ngày 26 tháng  12 năm 2019 

            Kính gửi: 
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn; 
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 5273/VP-KGVX ngày 25/12/2019 của Văn phòng 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện 
Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Trong 
đó giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
dự thảo báo cáo của UBND tỉnh gửi Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Để triển khai Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ 
tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 
30/01/2019  triển khai thực hiện Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát 
triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên 
giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo 
tình hình thực hiện 29/KH-UBND theo những nhiệm vụ đã được UBND tỉnh 
phân công. Do thời gan yêu cầu báo cáo của UBND tỉnh rất gấp do vậy đề nghị 
các đơn vị báo cáo nhanh về Sở Khoa học và Công nghệ thông qua đường thư 
điện tử theo địa chỉ: minhhuanqlcnls@gmail.com trước 16h00’ ngày 26/12/2019 
để kịp tổng hợp. 

Thông tin chi tiết liên hệ ông Nguyễn Minh Huấn – Chuyên viên phòng 
Quản lý Công nghệ và Quản lý Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 
Lạng Sơn. Điện thoại: 025 3871907 di động: 0915311828./. 

 

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

 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký) 
 
 

Bế Thị Thu Hiền 
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