
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 tham gia thành viên Hội 

đồng  tuyển chọn đơn vì chủ trì thực hiện 

nhiệm vụ: Xây dựng và phát triển nhãn hiệu 

tập thể Hoa Đào Lạng Sơn 

   Lạng Sơn, ngày       tháng 7  năm 2020 

 

Kính gửi:  

 

 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Công Thương; 

- Sở Thông tin và truyền thông. 

 

Thực hiện Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào và tổ chức Lễ 

hội hoa Đào Xứ Lạng Sơn, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Thông báo số 

21/TB-SKHCN ngày 05/6/2020 về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì dự án: "Xây 

dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể Hoa đào Lạng Sơn” thuộc Đề án bảo tồn 

phát triển giá trị cây Đào và tổ chức lễ hội hoa đào Xứ Lạng.  

Đến nay đã nhận được các hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức chủ 

trì dự án. Để công tác công tác tuyển chọn được khách quan, đảm bảo lựa chọn 

được đơn vị đủ năng lực chủ chủ trì thực hiện nhiệm vụ, Sở Khoa học và Công 

nghệ trân trọng đề nghị Quý đơn vị cử 01 Lãnh đạo tham gia là thành viên Hội 

đồng tuyển chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh. 

Công văn cử thành viên (Họ và tên, Chức vụ, trình độ chuyên môn, số 

điện thoại) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước 22/07/2020 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. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN(VTT) 

 

  KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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