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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 đôn đốc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 

 

Lạng Sơn, ngày    tháng 9  năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Hội sản xuất và kinh doanh Hồng không hạt Bảo Lâm; 

- Hiệp Hội Rượu vùng cao Mẫu Sơn. 

 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được công văn số 1064/SNV-

TCBC&CCHC ngày 07/9/2020 của Sở Nội vụ về việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ. 

Trong đó có  Hội sản xuất và kinh doanh Hồng không hạt Bảo Lâm và  Hiệp Hội 

Rượu vùng cao Mẫu Sơn chịu sự quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công 

nghệ, đến nay đã quá hạn đại hội nhiệm kỳ.  

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý đơn vị chuẩn bị hồ sơ tổ chức đại 

hội theo quy định tại Điều 2, Thông tư 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của 

Bộ Nội vụ quy định chi tiết thị hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 

21/4/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị 

định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP.  

Hồ sơ đại hội gửi Sở Nội vụ trước ngày 30/9/2020 (theo yêu cầu tại Công 

văn số 1064/SNV-TCBC&CCHC ngày 07/9/2020 của Sở Nội vụ) đồng thời có 

văn bản báo cáo tình hình chuẩn bị đại hội gửi Sở Khoa học và Công nghệ.  

Thông tin chi tiết xin liên hệ với đ/c Vy Thị Thúy – Chuyên viên Phòng 

Quản lý Công nghệ và Quản lý Chuyên ngành theo số điện thoại: 0205 3871907 

– 0985233339./. 

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN(VTT). 

GIÁM ĐỐC 

  

  

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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