
  UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:       /SKHCN-QLKH 
V/v đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng 

“Nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học 

và công nghệ tại địa phương” 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày      tháng  7 năm 2022 

Kính gửi:       - Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; 

  - Phòng Kinh tế thành phố Lạng Sơn. 

 
 

 Căn cứ Công văn số 724/HVKHCN ngày 19/7/2022 và Công văn số 

725/HVKHCN ngày 19/7/2022  của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng 

tạo về việc thông báo mở lớp bồi dưỡng “Nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học và 

công nghệ tại địa phương”. 

 Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tới các đơn vị về nội dung các lớp bồi 

dưỡng như sau: 

 1. Mục tiêu: Cung cấp những kiến thức, lý luận cơ bản về hoạt động khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo của ngành và của địa phương.  

2. Đối tượng: Cán bộ lãnh đạo, chuyên viên quản lý hoạt động khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo tại các sở ngành và huyện trong cả nước. 

 3. Nội dung: Quản lý tài chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; Đánh giá 

trình độ công nghệ tại địa phương; Đổi mới và quản lý đổi mới trong hoạt động khoa 

học và công nghệ. 

 4. Thời gian và địa điểm: 

 + Lớp thứ nhất: Từ ngày 03/8/2022 – 06/8/2022 tại Khách sạn Mường Thanh 

Grand Lào Cai (Địa chỉ: Số 86, Đ. Thanh Niên, P. Cốc Lếu, TP. Lào Cai); 

 + Lớp thứ hai: Từ ngày 17/8/2022 – 20/8/2022 tại Khách sạn Như Minh Plaza 

(Địa chỉ: Lô 2-A2-KH Đ. Phạm Văn Đồng, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) 

 5. Kinh phí: Học viện Khoa học, Công  nghệ và Đổi mới sáng tạo đài thọ chi 

phí tổ chức lớp. Các chi phí đi lại, ăn, nghỉ của học viên do đơn vị cử học viên đài thọ.  

 Đề nghị các đơn vị gửi danh sách đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nêu trên (ghi 

rõ họ tên, năm sinh, vị trí công tác, cơ quan công tác, điện thoại, lớp đăng ký) và gửi 

về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 01/8/2022 để tổng hợp./. 

(Gửi kèm theo Công văn số 724/HVKHCN và Công văn số 725/HVKHCN của 

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.) 
 

Nơi nhận :                             
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu  QLKH, VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 
 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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