
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ  CÔNG NGHỆ 

 

Số:        /GM-SKHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 5  năm 2022 
       

GIẤY MỜI 

Dự Hội thảo Khoa học “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy 

nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội” 

 
   

 

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

.…………………………………………………………………………… 
    

 

Thực hiện Công văn số 1838/VP-KGVX ngày 28/4/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022, 

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo Khoa học “Khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội”. 

Trân trọng kính mời Quý vị đại biểu đến dự Hội thảo Khoa học, với các 

nội dung cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

UBMT tổ quốc tỉnh; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Sở Giáo dục và 

Đào tạo; Sở Y tế; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi 

trường; Sở Thông tin Truyền thông; Sở Nội vụ; Sở Lao động, Thương binh và Xã 

hội; Sở Công Thương; Hội Nông dân tỉnh; Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Đoàn 

TNCSHCM tỉnh; Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh; Hiệp Hội doanh 

nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân trẻ tỉnh; Câu Lạc bộ đầu tư khởi nghiệp;  

- Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn, các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, 

Lộc Bình. 

- Các cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khoa học và 

Công nghệ” (có Giấy mời riêng). 

- Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài PT&TH  tỉnh. 

2. Thời gian: 15h00 ngày 16 tháng 5 năm 2022. 

3. Địa điểm: Tại Hội trường Tầng 4 Sở Khoa học và Công nghệ. Số 638, 

đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

  4. Về tham luận tại Hội thảo: 

Để buổi Hội thảo khoa học thành công, Sở Khoa học và Công nghệ trân 

trọng đề nghị quý cơ quan chuẩn bị nội dung tham luận theo danh sách đính kèm.  

Nội dung tham luận đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trong  ngày 

13/5/2022 theo đường công văn và gửi file điện tử để tổng hợp. 



Thông tin chi tiết liên hệ Đ/c Đỗ Thu Hạnh: Phòng Quản lý khoa học, điện 

thoại 02053874205; 0982489688; email: dthuhanh@gmail.com 

 Trân trọng kính mời đồng chí./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lvhungkhcnls@gmail.com


DỰ KIẾN THAM LUẬN HỘI THẢO KHOA HỌC 

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, 

phát triển kinh tế- xã hội".   
( Kèm theo Giấy mời số      /GM-SKHCN ngày    tháng 5 năm 2022) 

 

Số 

TT 

Đơn vị tham luận Nội dung gợi ý tham luận 

 
1.  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

- Định hướng của Đảng đối với hoạt động khoa 

học và công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới; 

- Vai trò của khoa học - công nghệ trong phát 

triển đất nước (tỉnh Lạng Sơn) giai đoạn tới; 

... 
2.  UBND huyện Chi Lăng 

Ứng dụng khoa học và  công nghệ trong phát triển 

Kinh tế - xã hội  trên địa bàn huyện 
3.  Liên Hiệp Hội Khoa học 

kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn  
Công tác nghiên cứu khoa học góp phần làm sáng tỏ 

một số vấn đề về lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh 

4.  
Sở Thông tin Truyền 

thông 

Một số nội dung về công tác chuyển đổi số phục vụ 

phục hồi, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. 

5.  
Câu lạc bộ đầu tư khởi 

nghiệp 

Câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp tham gia hỗ hoạt 

động  khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

6.  
Trung tâm ứng dụng, 

phát triển KHCN và đo 

lượng chất lượng sản 

phẩm 

Công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHCN phục 

vụ phát triển kinh tế, xã hội ở các vùng khó khăn của 

tỉnh 

7.  
Phòng QLCN và ĐMST, 

Sở Khoa học và Công 

nghệ 

Thúc đẩy công tác sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn,…   

 

 Trên đây là gợi ý nội dung tham luận, các cơ quan, đơn vị tùy tình hình 

thực tiễn có thể điều chỉnh cho phù hợp chủ đề Hội thảo.  
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