
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số: 44 /SKHCN-VP 

V/v đề nghị đăng lấy ý kiến góp ý dự 

thảo văn bản quy phạm pháp luật trên 

Cổng thông tin của tỉnh 
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    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 01 năm 2018 

 

 

                                     Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.  

 

Thực hiện Công văn số 11055/UBND-TH ngày 23/11/2017 của UBND 

tỉnh đồng ý chủ trương cho Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng dự thảo 

văn bản quy định điều kiện tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc 

Sở Khoa học và Công nghệ;  

Căn cứ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015, Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 của UBND tỉnh về việc 

kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học 

và Công nghệ và các văn bản pháp luật có liên quan; Sở Khoa học và Công nghệ 

đã xây dựng dự thảo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo, quản 

lý các phòng chuyên môn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

Sở Khoa học và Công nghệ.  

  Để hoàn thiện nội dung dự thảo và trình UBND tỉnh theo đúng quy trình, 

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý Sở giúp đăng lấy ý kiến góp ý nội dung 

dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh từ ngày 16/01/2018 đến hết ngày 

22/02/2018 và gửi các ý kiến góp ý nếu có về Sở Khoa học và Công nghệ để Sở 

tổng hợp, hoàn thiện dự thảo.   

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Quý Sở. 

 Trân trọng./. 

 (Đính kèm nội dung dự thảo Quyết định và Quy định điều kiện tiêu chuẩn 

chức danh cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

-  Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
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