
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:       /SKHCN-VP 
V/v chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội 

nghị tổng kết hoạt động KH&CN năm 

2020 và triểu khai kế hoạch 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2021 

 

 

Kính gửi: …………………………………………………………………. 
 

 

Thực hiện Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và 

Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động KH&CN năm 

2020 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2021, dự kiến vào hồi 

14h00’ ngày 12/01/2021. 

Để Hội nghị đạt hiệu quả cao, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị 

quý cơ quan, đơn vị chuẩn bị phát biểu tham luận tại Hội nghị (theo nội dung 

đính kèm). Nội dung tham luận đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước  

ngày 09/01/2021 theo đường công văn hoặc gửi file điện tử vào hòm thư: 

nhuthuykhcnls@gmail.com để phục vụ công tác chuẩn bị. 

Thông tin chi tiết liên hệ: Nguyễn Như Thủy, Chánh Văn phòng Sở, điện 

thoại 0984.767741.  

Xin trân trọng cảm ơn./. 
 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Thị Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nhuthuykhcnls@gmail.com


  

NỘI DUNG PHÁT BIỂU THAM LUẬN  

Tại Hội nghị Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2020 

(Kèm theo Công văn số        /SKHCN-VP ngày      /01/2021 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 

 

 

Stt Đại biểu tham luận Nội dung đề nghị tham luận 

1 

Đại diện Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh 

Lạng Sơn 

Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển 

các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

và một số đề xuất và kiến nghị trong thời 

gian tới. 

2 
Đại diện UBND huyện Chi 

Lăng 

Thực trạng ứng dụng KHCN trên địa bàn 

huyện và một số đề xuất kiến nghị trong 

thời gian tới. 

3 
Đại diện UBND huyện 

Tràng Định 

Đề xuất một số giải pháp khoa học công 

nghệ hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết tiêu 

thụ thạch đen của huyện Tràng Định. 

4 
Đoàn TNCSHCM tỉnh 

Lạng Sơn 

Một số kinh nghiệm trong việc thúc đẩy 

công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo và công tác sở hữu trí tuệ 

trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

5 

Đại diện Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng và phát 

triển Việt Bắc 

Ứng dụng KH&CN để nâng cao năng suất 

và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

6 

Đại diện Công ty TNHH 

đầu tư và phát triển nông 

nghiệp xanh An Gia 

Một số kinh nghiệm trong việc kết nối tiêu 

thụ sản phẩm nông sản, đặc sản của tỉnh 

Lạng Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Việt Bắc 

Địa chỉ: Số 78 đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

2. Công ty TNHH đầu tư và phát triển nông nghiệp xanh An Gia. 

Địa chỉ số 30 Phan Huy Ích, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 
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