
  

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số:          /SKHCN-QLCN 

V/v xin ý kiến góp ý đối với Dự thảo Công 

văn triển khai thực hiện Kết luận số 93-

KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 12 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các huyện ủy, thành ủy; 

- Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Sở Nội vụ; 

- Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. 

 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Công văn số 5152/VP-KGVX ngày 16/12/2020, 

Sau khi nghiên cứu, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Dự thảo Công 

văn của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 

16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X "về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong 

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". 

 Để nâng cao chất lượng Dự thảo Công văn của Tỉnh ủy, phù hợp với tình 

hình thực tế của tỉnh Lạng Sơn, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị 

Quý cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến góp ý, bổ sung đối với Dự thảo Công văn 

nêu trên. 

(Dự thảo Công văn và các tài liệu liên quan được gửi kèm theo) 

 Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 

07/01/2021 để tổng hợp, tiếp thu và trình ban hành kịp tiến độ. 

 Trân trọng./. 

 

  Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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