
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 
Số:          /UBND-KT&HT 

V/v góp ý đối với Dự thảo Tờ trình của 

Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Dự thảo 

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về 

hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai 

đoạn 2021 – 2025 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Lộc, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

   Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn. 

 

 

 Thực hiện Công văn số 343/SKHCN-QLCN ngày 07/5/20201 của Sở 

Khoa học và Công nghệ về việc xin ý kiến góp ý đối với Dự thảo Tờ trình của 

Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn, giai đoạn 2021 – 2025. 

 Sau khi nghiên cứu dự thảo Tờ trình về Dự thảo Nghị quyết của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và dự thảo Nghị quyết của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. UBND huyện Cao Lộc 

nhất trí với dự thảo Tờ trình và Nghị quyết. 

 UBND huyện đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, tổng hợp./. 

 

  Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng KT&HT; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Cường 

 


		2021-05-12T13:46:54-0700


		2021-05-12T14:27:34+0700


		2021-05-12T14:27:34+0700


		2021-05-12T14:27:34+0700




