
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /GM-SKHCN Lạng Sơn, ngày      tháng  01 năm 2021 
 

 

GIẤY MỜI 
Họp Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh  

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời các ông (bà) là thành viên 

Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Tới dự họp đánh giá, chấm điểm sáng kiến: “Website quản lý cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân, sở hữu trí tuệ, sáng kiến, đăng 

ký kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ, các cuộc thi sáng tạo cấp tỉnh” của tác 

giả Lưu Bá Mạc. 

Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 01 năm 2021 (Thứ Ba). 

Địa điểm: Phòng họp Hội đồng tầng II, Sở Khoa hoc̣ và Công nghê.̣ Địa 

chỉ: Số 638 đường Bà Triêụ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

Tài liệu gửi kèm:  

- Bản mô tả  sáng kiến cấp tỉnh. 

- Phiếu chấm điểm. 

Ghi chú: Trong trường hợp bất khả kháng không tham gia được, đề nghị 

các thành viên Hội đồng thông tin và gửi phiếu đánh giá, chấm điểm về Sở Khoa 

học và Công nghệ trước thời gian họp Hội đồng. Thông tin liên lạc: Đ/c 

Nguyễn Minh Huấn – Thư ký Hội đồng. Điện thoại: 0205 3766 866 hoặc 

0915 311 828. 

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời ông (bà) đến dư ̣ họp 

theo đúng thời gian và địa điểm trên./. 

 Nơi nhận:                                 
- Thành viên Hội đồng 

 theo Quyết định số 09/QĐ-UBND; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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