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Lạng Sơn, ngày 17 tháng 6 năm 2019 

V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ 
KH&CN thực hiện “Chương trình 
KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia 

phục vụ đổi mới, hiện đại hoá 
công nghệ khai thác và chế biến 

khoáng sản đến năm 2025” 

 

 

Kính gửi: Sở Công Thương 
 

Thực hiện Công văn số 4125/BCT-KHCN ngày 11/6/2019 của Bộ Công 
Thương về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện “Chương trình 
KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hoá công nghệ khai 
thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025”, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ 
và cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ thực hiện “Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi 
mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025”; 
chủ động gửi hồ sơ đề xuất đặt hàng về Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công 
Thương theo đề nghị tại Công văn trên. 

(Công văn số 4125/BCT-KHCN được gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Công Thương, các cơ quan liên 
quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&CN, XD ; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
các Phòng CM, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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