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                                     Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.  

 

 

Thực hiện Công văn số 10262/UBND-KGVX ngày 02/11/2017 của 

UBND tỉnh về việc bổ sung Chương trình văn bản QPPL năm 2017 của UBND 

tỉnh; 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 quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở trên 

địa bàn tỉnh. 

  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 22/01/2018 đến hết ngày 

27/02/2018 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 quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cơ sở trên địa bàn tỉnh). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

-  Lưu: VT, P.KHCNCS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Huỳnh Kỳ Hạnh 
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