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VĂN PHÒNG 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KGVX 

V/v xây dựng Kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 

27/9/2019 và Nghị quyết số 50/NQ-

CP ngày 17/4/2020 về một số chủ 

trương, chính sách chủ động tham 

gia cuộc CMCN 4.0 

 Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2020 

 

 

 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ. 
 

 

Thực hiện Công văn số 1709/BKHCN-CNC ngày 15/6/2020 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ về việc xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 

số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 50/NQ-CP 

ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ 

thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động 

tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đồng chí Nguyễn Long Hải, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và 

Truyền thông, các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND 

tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, Nghị quyết số 50/NQ-CP và 

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 

52-NQ/TW theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn trên, 

trình UBND tỉnh xem xét trong tháng 7/2020. Tham mưu thực hiện chế độ thông 

tin báo cáo theo quy định. 

(Công văn số 1709/BKHCN-CNC gửi kèm trên VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ 

quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TT-TT, TP, TC, KHĐT, NV,  

GDĐT, LĐTBXH, CT, BQLKKTCK; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KG-VX, TH-NC, TT TH-CB;  
- Lưu: VT, KG-VX(HTHT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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