
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 cử lãnh đạo UBND thành phố tham gia 

là Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu dự án 

"Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản 

phẩm Rau của thành phố Lạng Sơn" 

   Lạng Sơn, ngày       tháng 7  năm 2020 

 

Kính gửi:  

 

UBND thành phố Lạng Sơn 

 

Thực hiện Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 03/6/2017 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2016 - 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn và Phòng Kinh tế thành 

phố Lạng Sơn đã ký Hợp đồng về việc giao chủ trì thực hiện dự án thuộc 

Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 đối 

với dự án “Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Rau của thành phố 

Lạng Sơn”. Đến nay đã dự án đã kết thúc và Sở Khoa học và công nghệ tiến 

hành các bước để nghiệm thu dự án nêu trên. 

Để công tác đánh giá, nghiệm thu được khách quan, khoa học, Sở Khoa 

học và Công nghệ trân trọng đề nghị UBND thành phố Lạng Sơn cử 01 Lãnh 

đạo UBND thành phố tham gia là Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn đánh giá, 

nghiệm thu nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp tỉnh. 

Văn bản gửi về Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ: 638 Bà Triệu, P. 

Đông Kinh, Tp. Lạng Sơn và thời gian: Trước 04/07/2020 để tổng hợp, trình 

UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Thông tin liên hệ: Lưu Bá Mạc, Trưởng phòng Quản lý công nghệ và 

quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ. Điện thoại: 0205.3855.919 

hoặc 0946.587.357. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

  GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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