
 

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:          /SKHCN-QLCN 
V/v lựa chọn doanh nghiệp tham gia xét 

tôn vinh “Doanh nghiệp Việt Nam điển 

hình sáng tạo năm 2020. 

 

Lạng Sơn, ngày    tháng 7  năm 2020 

 

 

Kính gửi: Trung tâm Nghiên cứu phát triển Thương hiệu Việt 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 2749/VP - KGVX ngày 09/7/2020 về việc 

đề cử tham gia xét, tôn vinh “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 

2020"; Công văn số 174 TB/ĐHST ngày 07/7/2020 của Trung tâm Nghiên cứu 

phát triển Thương hiệu Việt (trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

Việt Nam) về việc đề cử tham gia xét, tôn vinh “Doanh nghiệp Việt Nam điển 

hình sáng tạo năm 2020”.  

Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Liên Hiệp các Hội Khoa học 

kỹ thuật tỉnh, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh thông tin rộng rãi đến các doanh 

nghiệp trên địa bàn để tổng hợp xem xét, lựa chọn và đề cử doanh nghiệp điển 

hình sáng tạo tiêu biểu của tỉnh tham gia xét, tôn vinh. Tuy nhiên đến nay hết 

thời gian đăng ký, tỉnh Lạng Sơn không có doanh nghiệp tham gia xét tôn vinh 

“Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2020. 

Sở Khoa học và Công nghệ thông tin để Trung tâm Nghiên cứu phát triển 

Thương hiệu Việt tổng hợp./. 

 
   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN(VTT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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