
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Số:        /SKHCN-KHTC 
V/v báo cáo sơ kết 01 năm tình hình triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW 

ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị 

Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2020 

                                          Kính gửi:   

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 
  

         

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

Uỷ ban nhân tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 3710/VP-KGVX ngày 11/9/2020 

của Văn phòng UBND tỉnh về việc báo cáo sơ kết 01 năm tình hình triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một 

số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 (Nghị quyết 

52). 

 Để có cơ sở xây dựng dự thảo báo cáo của Thường trực Tỉnh uỷ, theo 

yêu cầu của ban Kinh tế Trung ương, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị: 

I. Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố báo cáo sơ kết 

01 năm tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 

27/9/2019 của Bộ Chính trị. Báo cáo đề nghị tập trung vào một số nội dung 

trọng tâm sau: 

1. Việc tuyên truyền, quán triệt; xây dựng và ban hành các văn bản 

triển khai thực hiện Nghị quyết 52; 

2. Những kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết 52 thời gian 

qua và những nhiệm vụ dự kiến thực hiện trong thời gian tới (giai đoạn đến 

năm 2025 và đến năm 2030); 

3. Khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn 

triển khai thực hiện Nghị quyết 52 đối với ngành, địa phương và những đề 

xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước. 

II. Trân trọng đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp cung cấp 

thông tin kết quả tuyên truyền, quán triệt triển khai Nghị quyết 52 trong Đảng 

bộ tỉnh. 

 Do thời gian gấp, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Thủ 

trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ 

đạo xây dựng báo cáo gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (Số 638 đường Bà 

Triệu, thành phố Lạng Sơn) và gửi file văn bản về địa chỉ: 

hoangminhluy@gmail.com trong ngày 15/9/2020 để tổng hợp theo quy định.         

(Các văn bản có liên quan được gửi kèm theo trên VNPT-iOffice) 
           

  Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  
- Lãnh đạo Sở;  
- Lưu: VT, KHTC.  

 
 

Nguyễn Thị Hà 



 

                   

  Danh sách gửi các đơn vị 

 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

4. Sở Thông tin và Truyền thông; 

5. Sở Nội vụ; 

6. Sở Tài chính; 

7. Sở Giáo dục và Đào tạo; 

8. Công an tỉnh; 

9. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

10.  Sở Y tế;  

11.  Sở Tài nguyên và Môi trường ; 

12.  Sở Lao động – Thương binh và xã hội; 

13.  Sở Xây dựng; 

14.  Sở Tư pháp; 

15.  Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; 

16.  Sở Công thương; 

17.  Sở Giao thông vận tải; 

18.  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;  

19.  UBND các huyện, TP; 

20.  Văn phòng UBND tỉnh; 

21.  Các phòng, ĐVTT Sở KH&CN. 
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