
 

 

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 triển khai Kế hoạch thực hiện 

Chiến lược phát triển và ứng dụng 

khoa học và công nghệ vũ trụ trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030. 

Lạng Sơn, ngày       tháng  02  năm 2022 

 

   Kính gửi:  

- Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh 

về việc triển khai Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ 

trụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030.  

Nhằm ứng dụng thành tựu của khoa học và công nghệ vũ trụ; đầu tư có 

trọng tâm, trọng điểm một số lĩnh vực có liên quan đến quốc phòng, an ninh, 

quản lý tài nguyên và môi trường, giám sát và hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại do 

thiên tai, cung cấp đa dạng dịch vụ cho người dân; nâng cao tiềm lực khoa học 

và công nghệ và thúc đẩy phát triển mọi mặt kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các Quý cơ quan, đơn vị 

chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ 

được giao tại Kế hoạch số 106/KH-UBND nêu trên. 

Trân trọng./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên (có danh sách kèm theo) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Trần Quốc Anh  
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DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN 

 

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;  

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

3. Công an tỉnh; 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo; 

5. Thông tin và Truyền thông;  

6. Sở Ngoại vụ; 

7. Sở Nội vụ; 

8. Sở Tư pháp;  

9. Sở Tài nguyên và Môi trường; 

10. Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh 

11.  Tài chính;  

12.  Sở Kế hoạch và Đầu tư 

13.  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh 

14.  UBND các huyện, thành phố 
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