
 

 

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:          /GM-SKHCN Lạng Sơn, ngày     tháng 7  năm 2021 

 

GIẤY MỜI 
Họp thẩm định dự toán thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án triển khai Chiến 

lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

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

       

Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, giai 

đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ kết quả họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện thực 

hiện nhiệm vụ thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định dự toán kinh phí các dự án 

như sau: 

1. Thành phần:  

- Thành viên các Tổ thẩm định theo Quyết định số 94/QĐ-SKHCN ngày   

09/7/2021  của Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Đơn vị thực hiện: Chủ nhiệm dự án, kế toán và cán bộ thực hiện. 

2. Nội dung: Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án 

triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

3. Thời gian: Lịch họp định kèm theo giấy mời 

3. Địa điểm: Phòng hop̣ Hôị đồng tầng II, Sở Khoa hoc̣ và Công nghê ̣

tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Số 438, đường Bà Triêụ, phường Đông Kinh, thành phố 

Lạng Sơn) theo hình thức trực tuyến. 

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự họp đúng thời gian và địa điểm 

trên./. 

 
  Nơi nhận:                                                                         
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

-  PKHTC; Kế toán VPS 

- VPS chuẩn bị hội trường; 

- Lưu: VT, QLCN(VTT) 
 

  KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

  

 
  

Bế Thị Thu Hiền 



 

LỊCH HỌP THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN KINH PHÍ 

(Kèm theo Giấy mời họp số       /GM-SKHCN ngày …/7/2021  

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 

 

TT 
Tên nhiệm  vụ đăng ký  tuyển 

chọn hoặc giao trực tiếp 

 

Thời gian họp 

Tên tổ chức, cá nhân 

trúng tuyển chủ trì 

thực hiện nhiệm vụ 

1 

Duy trì và phát triển chỉ dẫn địa 

lý ‘Bảo Lâm’ cho sản phẩm 

hồng không hạt của huyện Cao 

Lộc tỉnh Lạng Sơn 

Từ 8h00-11h30 

Ngày 19/7/2021 

Trung tâm Nghiên cứu 

và Phát triển Hệ thống 

nông nghiệp 

2 

Quản lý và phát triển Nhãn hiệu 

tập thể “Quả tươi Hữu Lũng” 

cho sản phẩm quả tươi của 

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

Từ 14h-17h00 

Ngày 19/7/2021 

Hội Khoa học phát 

triển nông thôn Việt 

Nam 
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