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Kính gửi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. 

 

Xem xét Công văn số 125/LHH-VP ngày 06/11/2019 của Liên hiệp các 
Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh về việc xin ý kiến về công tác tổ chức Hội thảo 
Lâm nghiệp công nghệ cao, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý về thành phần, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo 
khoa học “Một số thành tựu công nghệ cao trong lĩnh vực lâm nghiệp và khả 
năng ứng dụng tại Lạng Sơn” như đề xuất của Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật tỉnh tại Công văn trên. Đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học 
và Kỹ thuật tỉnh cùng các nhà khoa học chủ trì, mời lãnh đạo UBND tỉnh dự 
phát biểu tại Hội thảo. 

2. Giao Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo trên bảo đảm hiệu quả. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, các cơ quan liên 
quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: KHCN, NNPTNT; 
- C,PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KGVX, TH, THCB;  
- Lưu: VT, KGVX, (LTT). 
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Nguyễn Văn Hà 
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