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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:       /BC-SKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Lạng sơn, ngày       tháng 6  năm 2022 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác hội nhập quốc tế 06 tháng đầu năm 2022 

về lĩnh vực khoa học và công nghệ 

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn 
 

Căn cứ Công văn số 744/SVHTTDL-QLDL ngày 08/6/2022 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo kết quả công tác hội nhập quốc tế 06 

tháng đầu năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện như 

sau: 

I.  TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Thông tin, tuyên truyền, quán triệt về hội nhập quốc tế 

-  Tiếp tục phổ biến, quán triệt thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, 

các chương trình, kế hoạch của tỉnh về đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập 

quốc tế, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X) và Chương trình hành động 

số 09-CTr/TU ngày 24/4/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIV) thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X) “về một số chủ trương, chính sách lớn để 

nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức 

Thương mại Thế giới”, Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương 

trình hành động số 107-CTr/TU ngày 15/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về 

hội nhập quốc tế. 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan về yêu cầu của hội nhập quốc tế 

trong ngành, từng lĩnh vực để thống nhất trong nhận thức và hành động.  

2. Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ  

Trong 06 tháng đầu năm 2022, do tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến 

phức tạp nên việc trao đổi, thảo luận, giao lưu, học tập với đơn vị, chuyên gia ở 

các nước có trình độ khoa học và công nghệ phát triển hơn để tiếp thu, đưa các 

công nghệ tiên tiến vào triển khai tại địa phương chưa được triển khai. 
 

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2022  

  - Công tác thông tin, tuyên truyền về Hội nhập quốc tế:  Tiếp tục phổ biến, 

quán triệt thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước, các chương trình, kế 

hoạch của tỉnh về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đến toàn thể cán bộ, công 

chức trong cơ quan. 

  -  Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Khoa học và công nghệ : Tăng cường 

nghiên cứu tìm hiểu các công nghệ tiên tiến của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn 
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Quốc,... để thử nghiệm và ứng dụng vào trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ 

của tỉnh nhằm tiếp thu những công nghệ tiên tiến vào phục vụ phát triển kinh tế - 

xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai công tác hội nhập quốc tế 06 tháng 

đầu năm 2022 về lĩnh vực khoa học và công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Kính gửi Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLKH. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Nguyễn Thị Hà 
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