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GIẤY MỜI 

Họp Ban Tổ chức chuẩn bị cho Lễ tổng kết và trao giải thưởng  
các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2019 

 

Xét Tờ trình số 56/TTr-SKHCN ngày 04/11/2019 của Giám đốc Sở Khoa 
học và Công nghệ về việc đề xuất họp Ban Tổ chức chuẩn bị cho lễ tổng kết và 
trao giải thưởng các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2019, đồng 
chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh triệu tập cuộc họp Ban Tổ chức 
các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020 như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ 
chức: Chủ trì; 

- Thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 
30/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Tổ chức các Cuộc thi 
Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020; Trưởng, Phó Ban Thư ký 
theo Quyết định số 14/QĐ-BTC ngày 14/02/2019 của Ban Tổ chức về việc kiện 
toàn Ban Thư ký các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020. 

2. Thời gian, địa điểm: 01 buổi, từ 14 giờ ngày 19/11/2019, tại phòng 
họp trực tuyến tầng 3 trụ sở UBND tỉnh. 

3. Nội dung: Chuẩn bị cho lễ tổng kết và trao giải thưởng các cuộc thi 
sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2019. 

4. Phân công chuẩn bị 

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
chuẩn bị tài liệu, in phát cho các thành phần dự họp. Các thành phần dự họp 
chuẩn bị tham gia ý kiến tại cuộc họp. 

UBND tỉnh trân trọng kính mời các đồng chí dự họp./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: 
 KGVX, TH, HCQT, THCB;              
- Lưu: VT, KGVX (LTT). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Hà 
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