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Số: 2991/VP-KGVX 
V/v đề xuất hợp tác đào tạo 

nhân lực và nghiên cứu khoa 
học với Đại học Thái Nguyên 

Lạng Sơn, ngày   31 tháng 7 năm 2018 

 
Kính gửi: Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, 

Khoa học và Công nghệ. 
 
Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1451/ĐHTN-ĐT ngày 

24/7/2018 của Đại học Thái Nguyên về việc đoàn công tác Đại học Thái Nguyên 
thăm và làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn. Sau khi xem xét, đồng chí Hồ Tiến 
Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở: Nội vụ, Khoa 
học và Công nghệ thực hiện các nội dung sau: 

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và 
hoạt động khoa học công nghệ giữa tỉnh với Đại học Thái Nguyên giai đoạn 
2011 - 2017. 

- Căn cứ nhu cầu thực tế của tỉnh về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và 
nghiên cứu khoa học, xem xét lựa chọn những nội dung là thế mạnh của Đại học 
Thái Nguyên, đề xuất nội dung hợp tác giữa tỉnh với Đại học Thái Nguyên giai 
đoạn 2018 - 2023.  

Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung trên trước ngày 20/8/2018. 
(Công văn số 1451/ĐHTN-ĐT ngày 24/7/2018 của Đại học Thái Nguyên 

được gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Đại học Thái Nguyên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, NC, THCB; 
- Lưu: VT, KGVX, (LTT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
 


		2018-08-01T09:35:03+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




