
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2020 

V/v xây dựng dự thảo Báo cáo 

kết quả hoạt động quản lý nhà 

nước về khoa học công nghệ 

năm 2019 

 

Kính gửi:  Sở Khoa học và Công nghệ. 

 

Thực hiện Công văn số 980/BKHCN-ĐTG  ngày 07/4/2020 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việc thực hiện báo cáo định kỳ  thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019, đồng chí Nguyễn Long Hải, 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 

thực hiện các nội dung sau: 

1. Xây dựng dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình đăng ký chuyển 

giao công nghệ theo mẫu kèm theo Công văn số 980/BKHCN-ĐTG, gửi UBND tỉnh 

trước ngày 14/4/2020. 

2. Xây dựng dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả hoạt động quản lý 

nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo Mẫu số 01 kèm 

theo Thông tư số 03/2019/TT-BKHCN, gửi UBND tỉnh trước ngày 25/4/2020. 

(Công văn số 980/BKHCN-ĐTG gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến 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: KHĐT, TC, NV; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng: KGVX, TH, THCB; 

- Lưu: VT, KG-VX (LTT).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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