
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 8 năm 2020 

V/v tiếp nhận sản phẩm khoa học 

và công nghệ thuộc Chương trình 

Tây Bắc giai đoạn 2013 - 2020 

 

  

Kính gửi:  

 - Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Sở Thông tin và Truyền thông. 
  

Sau khi xem xét Báo cáo số 148/BC-SKHCN ngày 06/8/2020 của Sở 

Khoa học và Công nghệ về kết quả tham dự Hội nghị tổng kết và triển lãm sản 

phẩm khoa học và công nghệ Chương trình Tây Bắc giai đoạn 2013 -2020; đồng 

chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

 1. Đối với tài liệu đã được số hóa 

- Sở Thông tin và Truyền thông lưu trữ tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của 

tỉnh; bổ sung vào cơ sở dữ liệu dùng chung cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức và 

cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các tài 

liệu, sản phẩm (đã được số hóa) nêu trên để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá 

nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng. 

 - Sở Khoa học và Công nghệ lưu trữ 01 bản sao các tài liệu nêu trên; đăng 

tải danh mục các sản phẩm nghiên cứu, chuyển giao trên Trang thông tin điện tử 

của Sở để tuyên truyền, phổ biến về các sản phẩm khoa học và công nghệ thuộc 

Chương trình Tây Bắc; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng. 

 2. Đối với tài liệu dạng bản in 

Giao Sở Khoa học và Công nghệ lưu giữ, làm tài liệu tham khảo cho các 

cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng. 

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

Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.   

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành (tham khảo); 

- UBND các huyện, thành phố (tham khảo); 

- C, PVP UBND tỉnh, 

các Phòng: KG-VX, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX(NCD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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