
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LÀO CAI 
 

Số:       /UBND-VX 
V/v tổ chức “Ngày KH&CN Việt 

Nam” năm 2022 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Lào Cai, ngày      tháng 5 năm 2022 

 
Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành, tỉnh; 
- Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh; 

- Báo Lào Cai, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 
      Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 343/SKHCN-VP 

ngày 06/5/2022 về việc tổ chức “Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam” năm 

2022, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức “Ngày 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam” năm 2022. Giao Sở Khoa học và Công nghệ 
phát động trong toàn ngành và triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam” từ ngày 14/5/2022 đến ngày 31/5/2022; chủ trì, phối hợp 

với cơ quan truyền thông, báo, đài tăng cường công tác thông tin, truyền thông về 

“Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam” năm 2022 và các hoạt động chào mừng, 
hưởng ứng của tỉnh, của cả nước vào dịp trước, trong và sau tuần lễ (14/5/-

19/5/2022). 

2. Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố  

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, treo băng zôn, 
khẩu hiệu chào mừng Ngày Khoa học và công nghệ với chủ đề: “Khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã 

hội” và khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
18-5” từ ngày 14/5/2022 đến hết ngày 19/5/2022. 

 

Căn cứ nội dung chỉ đạo, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương triển khai, 
thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                       
- TT UBND tỉnh;  
- Như trên;                                                                     
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TH3, VX2. 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
Giàng Thị Dung     

 


		2022-05-09T16:49:16+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-09T16:50:56+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-09T16:51:02+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-09T16:51:22+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




