
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH CAO BẰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /QĐ-UBND Cao Bằng, ngày     tháng 6  năm 2020 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 

tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 419-KH/TU ngày 06 tháng 

01 năm 2020 của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW 

ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính 

sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
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 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ 

Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư 

 Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 

52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, 

chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 

 Căn cứ Kế hoạch số 419-KH/TU ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Tỉnh ủy 

Cao Bằng thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của 

Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

526/TTr-SKHCN ngày 08 tháng 6 năm 2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực 

hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và Kế 

hoạch số 419-KH/TU ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Tỉnh ủy Cao Bằng về 

thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị 

về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư. 

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị đầu mối, chủ trì theo 

dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch hành động này; định kỳ hằng 
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năm tổng hợp, báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện, đề xuất các giải pháp 

thực hiện Kế hoạch hành động đạt kết quả.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành 

thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
   

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông 

- Trường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị, xã hội cấp tỉnh; 

- VP: Các PCVP UBND tỉnh, các CV; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, CN (V). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Thảo 
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