
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 156/GM-UBND Lạng Sơn, ngày  14 tháng 5 năm 2018 

 
 

GIẤY MỜI 
Dự làm việc với Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ  

và đo lường, chất lượng sản phẩm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 
  

 
Thực hiện Chương trình công tác tháng 5/2018, lãnh đạo UBND tỉnh tổ 

chức làm việc với Trung tâm Ứng dụng phát triển khoa học - công nghệ và đo 
lường, chất lượng sản phẩm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng 
Sơn, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Khoa giáo - Văn xã; 

- Sở Khoa học và Công nghệ: Lãnh đạo Sở; Đại diện lãnh đạo các Phòng 
chuyên môn, đơn vị trực thuộc. 

- Trung tâm Ứng dụng phát triển khoa học - công nghệ và đo lường, chất 
lượng sản phẩm (Trung tâm): Ban lãnh đạo Trung tâm; lãnh đạo các phòng 
chuyên môn nghiệp vụ; đại diện tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên. 

2. Nội dung 

- Báo cáo tình hình tổ chức bộ máy và hoạt động của Trung tâm; những 
nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; kết quả triển khai, thực hiện nhiệm vụ trong 
những tháng đầu năm; những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị, đề xuất. 

- Khảo sát thực tế một số mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ của 
Trung tâm. 

3. Thời gian 

Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút, ngày 21/5/2018 (Thứ Hai). 

4. Địa điểm 

Tại trụ sở Trung tâm Ứng dụng phát triển khoa học - công nghệ và đo 
lường, chất lượng sản phẩm (Địa chỉ: Tổ 5, khối 8, phường Đông Kinh, thành phố 
Lạng Sơn). 
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5. Tổ chức thực hiện 

- Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Trung tâm chuẩn bị báo cáo theo nội 
dung làm việc (tại mục 2); chuẩn bị tài liệu, phòng họp phục vụ buổi làm việc 
(Gửi 03 bộ tài liệu về Văn phòng UBND tỉnh trong ngày 17/5/2018). 

- Các thành phần tham dự buổi làm việc chuẩn bị ý kiến tham gia. 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự buổi làm việc./. 
 

                                                                                                                                                     

Nơi nhận:                                                     
- Như thành phần làm việc;                                           
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Báo LS, Đài PTTH tỉnh (Cử PV đưa tin); 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KGVX, TH, HC-QT, TH-CB; 
- Lưu: VT, (LTT). 

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

 
 

 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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