
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 xin ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch 

triển khai Chiến lược phát triển và ứng 

dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến 

năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các Sở, ngành tỉnh; 

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

 

 

 Thực hiện Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công 

nghệ vũ trụ đến năm 2030; Công văn số 450/BKHCN-CNC ngày 09/3/2021 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai Chiến lược phát triển và ứng dụng 

khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030; 

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

UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển và ứng 

dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Kế hoạch), 

Sở KHCN đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch. 

Để nâng cao chất lượng của Dự thảo Kế hoạch nêu trên, đồng thời để phù 

hợp với chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và phù hợp điều kiện thực 

tế của tỉnh, 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 Kế hoạch.  

Tài liệu gửi kèm: Dự thảo Kế hoạch và Quyết định số 169/QĐ-TTg 

Ý kiến góp ý của Quý cơ quan, đơn vị, gửi về Sở Khoa học và Công nghệ 

Lạng Sơn; Địa chỉ: 638 Bà Triệu, Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn; Điện thoại: 

025 3871 907. Thời gian: Trước 22/4/2021. 

 Trân trọng./. 

  Nơi nhận: 
- Như trên (Danh sách kèm theo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

  

GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 



Danh sách gửi Công văn 

 

1. Sở Tài chính 

2. Sở Thông tin và Truyền thông 

3. Sở Ngoại vụ 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo  

5. Sở Nội vụ 

6.  Sở Tư pháp 

7.  Sở Tài nguyên và Môi trường. 

8. Sở Nông nghiệp và PTNT. 

9. Sở Văn hóa- TTDL. 

10.  Sở Kế hoạch và Đầu tư  

11.  UBND các huyện, thành phố 

12.  Công an tỉnh. 

13.  Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 

14.  Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

15.  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

16.  Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn. 
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