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Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn. 

 Thực hiện Công văn số 552/SKHCN-KHTC ngày 30 tháng 7 năm 2019 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn, về việc góp ý cho dự thảo Kế 

hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 

30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, 

 Sau khi nghiên cứu dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực 

hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa 

học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều 

kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng, UBND huyện Đình Lập 

hoàn toàn nhất trí với nội dung và bố cục của bản dự thảo. 

Trên đây là ý kiến đóng góp ý kiến của UBND huyện Đình Lập để Sở 

Khoa học và Công nghệ xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận:                                                                              
- Như trên;                                                                                          

- CT, các PCT UBND huyện;   (eOffice)                                                          

- Phòng KT&HT; 

- Lưu: VT. 
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