
 

 

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 đề xuất không tham gia Diễn đàn 

“Chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng 

Tây Bắc” tổ chức tại tỉnh Lai Châu 

Lạng Sơn, ngày        tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Lạng Sơn 

 

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

UBND tỉnh tại Công văn số 2941/VP-KGVX ngày 22/7/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc ủy  quyền cho lãnh đạo Sở Khoa  học  và  Công  nghệ tham  

gia Diễn đàn “Chuyển đổi  số,  khởi  nghiệp đổi  mới  sáng  tạo thúc đẩy  phát  

triển  kinh  tế - xã hội vùng Tây Bắc” (Sau đây gọi tắt là Diễn đàn) tổ chức tại 

tỉnh Lai Châu vào ngày 06/8/2020. 

Sở Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 560/SKHCN-QLCN về 

việc đăng ký và tham dự Diễn đàn “chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc” tổ chức tại tỉnh Lai Châu. 

Đồng thời đã xây dựng xong kế hoạch tổ chức gian trưng bày, giới thiệu sản 

phẩm đặc trưng của tỉnh Lạng Sơn tại Diễn đàn.  

Tuy nhiên hiện nay do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp 

trong phạm vi cả nước. Do vậy, để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 được hiệu quả theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh, Sở Khoa 

học và Công nghệ báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh xem xét, không tham gia 

Diễn đàn trên. 

Sở Khoa học và Công nghệ xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh./. 

 
 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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