
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số:          /SKHCN-QLCN 

V/v xin ý kiến góp ý đối với Dự thảo Tờ 

trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và 

Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn, giai đoạn 2021 – 2025. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT; Công Thương; Kế 

hoạch và Đầu tư; Giáo dục và Đào tạo; Tài chính; Nội vụ; 

Tư pháp; Lao động – Thương binh và Xã hội. 

- Đoàn TNCSHCM tỉnh Lạng Sơn, Hội LHPN tỉnh; 

- Các huyện ủy, thành ủy; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

 

 

 Thực hiện Chương trình làm việc số 01/CTr-UBND ngày 05/01/2021của 

UBND tỉnh năm 2021, trong đó Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ 

xây dựng: “Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về hỗ trợ hệ sinh 

thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 

(Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 8) và trình phiên họp tháng 7 của UBND 

tỉnh. 

Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và Dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND 

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 hai Dự thảo nêu trên. 

 Tài liệu gửi kèm theo: 

- Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về hỗ trợ hệ sinh thái 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025  

- Dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnhvề việc ban hành Nghị 

quyết vềhỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2021 - 2025. 
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- Các số tài liệu có liên quan khác. 

 Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 

17/5/2021 để tổng hợp, hoàn thiện và trình UBND tỉnh theo quy định. 

 Trân trọng./. 

  Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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