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Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 06/9/2019 của Tỉnh ủy Lạng 
Sơn về thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 6 khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ 
sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện 
Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 06/9/2019 của Tỉnh ủy; lấy ý kiến góp ý của các 
cơ quan liên quan, hoàn thiện và gửi dự thảo văn bản về UBND tỉnh trong tháng 
9/2019. 

(Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 06/9/2019 của Tỉnh ủy 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, các cơ quan liên quan thực 
hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: NV, GDĐT, TTTT, KHĐT, TC; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
các Phòng: KGVX, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, (LTT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
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