
 

 

 

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:            /GM-SKHCN 

 

Lạng Sơn, ngày          tháng 4  năm 2020 

 

GIẤY MỜI 
Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020 

 

Kính gửi: ………......................................................…………………………………………………...... 

                              ……..............................................................................................……………………………………………..  

      

Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Lạng Sơn tổ chức họp Hội Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả  thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ như sau:  

1. Thành phần:  

- Thành viên các Hội đồng theo từng nhiệm vụ được thành lập tại Quyết định 

số 590/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

thành lập các Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ (Trường hợp vắng mặt phải có ý kiến hoặc có giấy ủy quyền 

và phải có phiếu đánh giá bằng văn bản mới được coi là hợp lệ). 

- Cơ quan đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Lãnh đaọ, chủ 

nhiêṃ nhiệm vụ và các cán bô  ̣ tham gia thưc̣ hiêṇ (dự họp và trình bày tóm tắt 

kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ). 

- Đại diện cơ quan quản lý nhiệm vụ: Đại diện phòng Kế hoạch Tài  chính, 

Kế toán Sở Khoa học và Công nghệ. 

2. Tên nhiệm vụ và thời gian họp: Lịch họp đính kèm. 

3. Địa điểm: Hội trường tầng II Sở Khoa hoc̣ và Công nghê ̣tỉnh Lạng Sơn (Địa 

chỉ: Số 638, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn). 

Trân trọng kính mời ông (bà) đến dư ̣họp đúng thời gian và địa điểm trên.. 

 

   

Nơi nhận:                                                                         
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; PKHTC; 

- Thư ký hành chính; 

- Lưu: VT, QLCN(VTT) 
 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 

 



 

LỊCH HỌP 
Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện  

nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Phát triển tài sản 

trí tuệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020 
(Kèm theo Giấy mời số      /GM-SKHCN ngày      tháng 4  năm 2020 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 
 

STT Tên nhiệm vụ Đơn vị Chủ trì Thời gian họp 

1 

Xây dựng nhãn hiệu tập 

thể cho sản phẩm Măng 

Bát độ của huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện Hữu 

Lũng, tỉnh lạng Sơn  

Từ 8h00’ 

Thứ hai 

 Ngày 04/5/2020 

2 

Xây dựng nhãn hiệu tập 

thể cho sản phẩm Nem 

nướng của huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện Hữu 

Lũng, tỉnh lạng Sơn 

Từ 14h00’ 

Thứ 2 

 Ngày 04/5/2020 

3 

Quản lý và phát triển 

nhãn hiệu tập thể Quýt 

vàng Bắc Sơn cho sản 

phẩm quả Quýt vàng 

của huyện Bắc Sơn  

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện Bắc Sơn, 

tỉnh lạng Sơn 

Từ 14h00’ 

Thứ 3 

 Ngày 05/5/2020 
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