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Số: 235 /GM-UBND  Lạng Sơn, ngày  19  tháng 7 năm 2018 

GIẤY MỜI 
Họp xem xét Tờ trình số 51/TTr-SKHCN ngày 17/7/2018 

 của Sở Khoa học và Công nghệ 
 

Sau khi xem xét Tờ trình số 51/TTr-SKHCN ngày 17/7/2018 của Sở 
Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 
đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh triệu tập cuộc họp với nội 
dung sau: 

1. Thành phần 
- Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 
- Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ và đại diện Phòng liên 

quan thuộc Sở; 
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Khoa giáo - Văn xã; 
- Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp và đại diện Phòng liên quan thuộc Sở.  
2. Nội dung: Xem xét Tờ trình số 51/TTr-SKHCN ngày 17/7/2018 của 

Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn. 

3. Thời gian, địa điểm: Bắt đầu từ 14 giờ ngày 23/7/2018, tại phòng họp 
A3 trụ sở UBND tỉnh. 

4. Phân công thực hiện 
- Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị tài liệu, phát cho các thành phần dự 

họp; 
- Các thành phần dự họp chuẩn bị tham gia ý kiến; 
- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp. 

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: TH, HCQT, THCB; 
- Lưu: VT, KGVX, (LTT). 

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

 
 
 

 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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