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Kính gửi: Ủy ban nhân dân 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, trong đó giao Sở 

Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Liên hiệp các Hội Khoa 

học và Kỹ thuật tỉnh và các cơ quan liên quan nghiên cứu, dự thảo văn bản của 

UBND tỉnh triển khai thực hiện Kết luận số 93-KL/TW theo chỉ đạo của Thường 

trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 149-TB/VPTU ngày 27/11/2020. 

 Sau khi nghiên cứu, Sở Khoa học và Công nghệ thấy rằng cần thiết phải 

xây dựng văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy để đảm bảo tính toàn diện, đầy đủ và phù 

hợp với nội dung của Kết luận số 93-KL/TW của Ban Bí thư. Do vậy, 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". 

Sở Khoa học và Công nghệ đã gửi xin ý kiến góp ý, bổ sung của 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 (tại Công văn số 

1030/SKHCN-QLCN ngày 31/12/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ).  

Đến nay, các cơ quan đơn vị đều nhất trí với nội dung của Dự thảo Công 

văn nêu trên. Trong đó: 

- Các cơ quan, đơn vị có ý kiến nhất trí hoàn toàn: Các huyện ủy (Hữu 

Lũng, Chi Lăng, Bình Gia, Cao Lộc, Bắc Sơn, Văn Quan, Văn Lãng, Lộc Bình, 

Đình Lập); Ban Tuyên Giáo; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Nội vụ. 

- Các cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý bổ sung thêm về thể thức, kỹ thuật 

trình bày của Đảng: Thành ủy Lạng Sơn; Huyện ủy Văn Quan. 

 Trên cơ sở các ý kiến của các cơ quan, đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ 

đã nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện Dự thảo Công văn nêu trên. 

 Tài liệu gửi kèm theo: Dự thảo Công văn của Tỉnh ủy; Dự thảo Tờ trình 

của Ban cán sự UBND tỉnh và các tài liệu liên quan. 
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 Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi UBND tỉnh xem xét, trình Tỉnh ủy./.  

 Ghi chú: Công văn này thay thế Công văn số 21/SKHCN-QLCN ngày 

08/01/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ. 

  Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chi bộ; 

- Lưu: VT, QLCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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