
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 đăng ký khóa bồi dưỡng về cập 

nhật kiến thức về định giá công nghệ, 

định giá tài sản trí tuệ 

Lạng Sơn, ngày      tháng  3  năm 2021 

 

Kính gửi: Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ 

 

 Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn nhận được Công văn số 113/VDG 

ngày 24/3/2021 của Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ về việc cử 

cán bộ tham gia khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về định giá công nghệ, định 

giá tài sản trí tuệ. 

 Sau khi nghiên cứu, Sở Khoa học và Công nghệ đăng ký 04 cán bộ tham 

gia khóa bồi dưỡng như danh sách đăng ký kèm theo. 

 Kính gửi Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ tổng hợp./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 

 

 

 

 

 

 

  

  



DANH SÁCH 

Cử học viên tham gia khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về định giá công nghệ, định giá tài sản trí tuệ 

(Kèm theo Công văn số        /SKHCN-QLCN ngày        tháng 3 năm 2021 của Sở KHCN tỉnh Lạng Sơn) 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Trình độ 

chuyên môn 
Vị trí công tác Số điện thoại Địa chỉ Email 

1 Lưu Bá Mạc 21/10/1980 Tiến sỹ 
Trưởng phòng Quản lý công nghệ 

và quản lý chuyên ngành 
0968777619 

- Công vụ: 

lbmac@langson.gov.vn 

- Cá nhân:  

luubamac.khcn@gmail.com 

3 Nguyễn Minh Huấn 01/4/1984 Thạc sỹ 
Phó Trường phòng Quản lý công 

nghệ và quản lý chuyên ngành 
0915311828 nmhuan@langson.gov.vn 

4 Vy Thị Thúy 13/5/1988 Cử nhân 
Chuyên viên phòng Quản lý công 

nghệ và quản lý chuyên ngành 
0985233339 vtthuy@langson.gov.vn 

5 Hoàng Thị Hiên 20/11/1990 Cử nhân 
Chuyên viên phòng Quản lý công 

nghệ và quản lý chuyên ngành 
0915760114 hthien@langson.gov.vn 
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