
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 1333  /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày 09 tháng 4 năm 2019
V/v chuẩn bị nội dung làm việc 
với Đoàn công tác của Đại học 

Quốc gia Hà Nội  
 

 

 

 
Kính gửi:  
                   - Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Văn phòng UBND tỉnh. 
                                                     

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 908/ĐHQGHN-KHCN 
ngày 02/4/2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc bố trí làm việc với đoàn 
công tác của Đại học Quốc gia Hà Nội (về Chương trình Tây Bắc), đồng chí 
Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

I. Giao Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các nội dung sau: 

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan chuẩn bị các nội 
dung  làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội theo yêu cầu tại Công văn trên. 
Xây dựng dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá kết quả, tính thiết thực 
hiệu quả, đóng góp, tác động của các đề tài, dự án thuộc Chương trình Tây Bắc 
giai đoạn 2013 - 2018 đã và đang triển khai tại tỉnh Lạng Sơn; đề xuất các nội 
dung, lĩnh vực cần thiết nhất cần triển khai về nghiên cứu khoa học, phát triển 
công nghệ và chuyển giao tri thức phục vụ phát triển bền vững Tây Bắc giai 
đoạn 2019-2025. Lấy ý kiến của cán bộ lãnh đạo quản lý các sở ngành, UBND 
các huyện, thành phố vào các mẫu Phiếu tham vấn ý kiến kèm theo Công văn 
trên. 

2. Gửi dự thảo Báo cáo và các Phiếu tham vấn ý kiến về UBND tỉnh trước 
ngày 15/4/2019. 

II. Giao Văn phòng UBND tỉnh làm đầu mối thu xếp thời gian làm việc 
trong khoảng từ ngày 16-19/4/2019. 

(Công văn số 908/ĐHQGHN-KHCN ngày 02/4/2019 của Đại học Quốc 
gia Hà Nội được sao gửi kèm theo qua eOffice). 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: NgV, YT, NNPTNT, KHĐT; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KGVX, TH, THCB;  
- Lưu: VT, (LTT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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