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             Cao Bằng, ngày 14 tháng 12 năm 2018 

V/v thẩm định dự thảo Quyết định ban hành 

quy định một số mức chi cho hoạt động tổ 

chức HTSTKT và cuộc thi STTTNNĐ. 

 

                                              

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng 

 

 Thực hiện văn bản số 1210/UBND-CN ngày 04/5/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của 

Bộ Tài chính; Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành hữu 

quan tích cực tổ chức xây dựng dự thảo Quyết định ban hành quy định một số mức 

chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu 

niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; đồng thời gửi lấy ý kiến của các Sở, ngành, 

địa phương, đơn vị có liên quan theo quy định. 

 Sau khi tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý của các Sở, ngành, địa phương liên quan; 

Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản sau: 

  1. Dự thảo Tờ trình Về việc ban hànhQuyết định ban hành quy định một số nội 

dung, mức chi cho hoạt động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh 

thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

 2. Dự thảo lần 3 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định 

một số nội dung, mức chi cho hoạt động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo 

Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

 3. Báo cáo tổng hợp giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa 

phương vào dự thảo Quyết định ban hành quy định một số mức chi cho hoạt động tổ 

chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng; 

 4. Văn bản góp ý của các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan. 

  Sở Khoa học và Công nghệ gửi các văn bản trên đề nghị Quý Sở kiểm tra, thẩm 

định giúp Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện, làm cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành Quyết định ban hành quy định một số nội dung , mức chi cho hoạt động Hội 

thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng theo quy định ./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Các PGĐ; 

- Website Sở KHCN; 

- Lưu: VT, VP. 
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