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THÔNG BÁO 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” 

 

Thưc̣ hiêṇ Công văn số 51-CB/ĐĐLHHVN ngày 01/9/2021 của Đảng đoàn 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc đề nghị phối hợp tổ 

chức Hội nghị toàn quốc “Đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ Việt Nam triển 

khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” (Hội nghị), Thông báo số 

627/TB-LHHVN ngày 10/9/2021 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt 

Nam về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo 

như sau: 

1. Thành phần 

- Mời Thường trực Tỉnh ủy; 

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

- Mời đại diện Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Giáo 

dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn 

(Liên hiệp Hội), đại diện các Hội thành viên thuộc Liên hiệp Hội (không quá 25 đại 

biểu). 

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, 15/9/2021 (thứ Tư). 

3. Địa điểm: tại phòng họp tầng 4, trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Tổ chức thực hiện 

a) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức 

Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh. Tiếp nhận tài liệu Hội nghị từ Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam in, phát cho các thành phần dự Hội nghị; dự thảo 

Bài phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh trước ngày 14/9/2021). 

- Gửi Giấy mời của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tới 

các thành phần dự Hội nghị. 
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b) Trung tâm Tin học - Công báo (Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) phối 

hợp với Viễn thông Lạng Sơn chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật bảo đảm cho Hội 

nghị trực tuyến. 

c) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học 

và Kỹ thuật tỉnh, các cơ quan liên quan chuẩn bị phòng họp tại điểm cầu của tỉnh. 

Lưu ý: Đại biểu dự Hội nghị thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 theo quy định. 

Trân troṇg thông báo các thành phần dư ̣Hội nghị biết, thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như thành phần dự Hội nghị;    

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Báo LS, Đài PTTH tỉnh (cử PV đưa tin);           

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, HCQT, TT THCB; 

- Lưu VT, KGVX (NTH). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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