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 V/v xây dựng dự thảo báo cáo 
thực trạng về năng lực hệ thống 
các tổ chức dịch vụ khoa học và 

công nghệ 

Lạng Sơn,  ngày  21  tháng 02 năm 2019 

 

 

 
Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ. 

                                                     

Thực hiện Công văn số 304/BKHCN-TĐC ngày 11/02/2019 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc báo cáo thực trạng về năng lực hệ thống các tổ chức 
dịch vụ khoa học và công nghệ, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 
quan rà soát, đánh giá và tham mưu xây dựng dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh 
về năng lực các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu 
của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn trên; gửi dự thảo Báo cáo về Văn 
phòng UBND tỉnh trước ngày 20/3/2019. 

(Công văn số 304/BKHCN-TĐC ngày 11/02/2019 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ được gửi qua eOffice). 

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan 
biết, thực hiện./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Nội vụ; Sở Tài chính; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các phòng: KGVX, TH, THCB; 
- Lưu: VT, KGVX, (LTT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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