
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số:          /SKHCN-QLCN 

Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban 

hành quy định tiêu chí, công nhận cá 

nhân, tổ chức thuộc mạng lưới tư vấn viên 

về công nghệ và đổi mới sáng tạo. 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 7  năm 2021 

Kính gửi: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương; Lao động 

Thương binh và Xã Hội. 

 

 Thực hiện Công văn số 1794/BKHCN-PTTTDN ngày 06/07/2021 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định 

tiêu chí, công nhận cá nhân, tổ chức thuộc mạng lưới tư vấn viên về công nghệ 

và đổi mới sáng tạo. 

 Để chất lượng  Dự thảo Quyết định ban hành quy định tiêu chí, công nhận 

cá nhân, tổ chức thuộc mạng lưới tư vấn viên về công nghệ và đổi mới sáng tạo 

được nâng cao và đảm bảo phù hợp với 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 Công văn nêu trên. 

 Tài liệu gửi kèm theo:  

Công văn số 1794/BKHCN-PTTTDN ngày 06/07/2021 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định tiêu chí, công 

nhận cá nhân, tổ chức thuộc mạng lưới tư vấn viên về công nghệ và đổi mới 

sáng tạo. 

 Văn bản góp ý Quý đơn vị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước 

11h00 ngày 14/7/2021 để tổng hợp. 

 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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