
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /GM-UBND Lạng Sơn, ngày        tháng 02 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

Làm việc với Đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Lâm Thành,  

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội 

 

Thực hiện Chương trình làm việc của Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn 

Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm Trưởng đoàn, 

UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức làm việc với Đoàn công tác như sau: 

1. Thành phần 

a) Đoàn công tác của Trung ương 

- Đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc 

hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn: Trưởng Đoàn công tác; 

- Lãnh đạo Vụ Khoa học và Công nghệ địa phương, Bộ Khoa học và 

Công nghệ; 

- Đoàn chuyên gia của Viện Tài Nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia 

Hà Nội. 

b) Thành phần của tỉnh Lạng Sơn 

- Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Chi Lăng, Tràng Định. 

2. Nội dung 

Xem xét đề xuất một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể: 

- Khả năng phát triển vùng nguyên liệu, tổ chức phát triển sản xuất và chế 

biến sản phẩm mật ong của huyện Chi Lăng; 

- Tổ chức phát triển vùng nguyên liệu và công nghệ chế biến sản phẩm 

Thạch đen của huyện Tràng Định. 

3. Thời gian: từ 14 giờ 00 phút, ngày 19/02/2021 (thứ Sáu). 

4. Địa điểm: tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

5. Phân công chuẩn bị 

- UBND huyện Chi Lăng chuẩn bị báo cáo các nội dung liên quan đến khả 

năng phát triển vùng nguyên liệu, tổ chức phát triển sản xuất và chế biến mật 

ong trên địa bàn huyện. 
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- UBND huyện Tràng Định chuẩn bị báo cáo các nội dung liên quan đến 

tổ chức phát triển vùng nguyên liệu và công nghệ chế biến sản phẩm Thạch đen 

trên địa bàn huyện. 

- Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

chuẩn bị các nội dung liên quan. 

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp và các điều kiện làm việc. 

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

 

Nơi nhận:  
- Như thành phần làm việc; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Phóng viên Báo LS, Đài PTTH tỉnh (đưa tin);  

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng: KGVX, THNC, HCQT, THCB;  

- Lưu: VT, KGVX (LTT).    

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Hà 
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