
 

 

UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /SKHCN-VP 
V/v lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị 

quyết của Tỉnh ủy về phát triển khoa học, 

công nghệ và đổi  mới sáng tạo tỉnh Cao 

Bằng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 

đến năm 2030 

Cao Bằng, ngày         tháng 6 năm 2021 

 

 

Kính gửi: …………………………………………………………… 

…………..…………………………………………………..……. 

 Thực hiện chương trình số 04-CTr/TU ngày 05/01/2021 của Tỉnh ủy Cao 

Bằng về việc ban hành chương trình công tác năm 2021 của BCH, BTV Tỉnh ủy 

khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Cao Bằng 

được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ trì, tham mưu xây dựng Nghị quyết 

của Tỉnh ủy về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng 

giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.  

Đến thời điểm hiện tại, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng xong dự 

thảo Nghị quyết, trên cơ sở bám sát nội dung Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XIII; Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-

2025; Các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Bộ KH&CN về phát triển khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Các chương trình trọng tâm của tỉnh về phát 

triển kinh tế xã hội… 

(có dự thảo Nghị quyết gửi kèm công văn này; đồng thời được đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh Cao Bằng, cổng thông tin điện tử thành phần của 

Sở KH&CN tại địa chỉ: http://sokhcn.caobang.gov.vn, http://khcncaobang.gov.vn).  

Để nội dung Dự thảo nghị quyết được hoàn thiện, đảm bảo tính thống nhất, 

khoa học, đồng bộ và khả thi trong tổ chức thực hiện, cũng như đảm bảo tuân thủ 

trình tự, thủ tục xây dựng và trình ban hành văn bản. Sở KH&CN nghệ trân trọng 

đề nghị Bộ KH&CN; Các Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ KH&CN; Văn Phòng Tỉnh 

ủy,  Các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Huyện, Thành 

ủy, Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố; Các Hội, Hiệp hội hữu quan tham gia 

đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết nêu trên về những nội dung cụ thể: 

- Về đề cương của dự thảo nghị quyết (tên gọi, bố cục nghị quyết, các tiểu 

mục) đã thực sự rõ, phù hợp chưa? cần bổ sung, chỉnh sửa cụ thể như thế nào?  

http://sokhcn.caobang.gov.vn/


 

 

- Về các nội dung cụ thể của dự thảo nghị quyết, nhất là về quan điểm, mục 

tiêu, định hướng về nội dung, giải pháp đã thực sự bám sát, phù hợp với các nghị 

quyết của Đảng, chiến lược, chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Bộ Khoa học 

và Công nghệ về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hiện nay 

chưa? Đồng thời, đã bám sát và cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng của nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025, các chương trình trọng tâm và điều 

kiện thực tế của tỉnh chưa? Cần bổ sung, chỉnh sửa cụ thể như thế nào? 

Ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức gửi về Sở Khoa học và 

Công nghệ trước ngày 18/6/2021 để Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ: Tổ 5 

phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng. Đồng thời gửi File mềm qua hệ thống 

iOffice tỉnh Cao Bằng, hoặc theo địa chỉ eMail:  luongthanhtuan@gmail.com.  

(Việc đăng tải, lấy ý kiến đóng góp trên cổng thông tin điện tử của Sở Khoa 

học và Công nghệ được triển khai đến hết ngày 25/6/2021) 

Trân trọng đề nghị và cảm ơn sự quan tâm tham gia ý kiến đóng góp của các 

cơ quan, đơn vị, tổ chức./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
  - Như trên; 

   - GĐ, các PGĐ Sở; 

   - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

   - Web Sở KH&CN; 

   - Lưu: VT,VP. 

 

 

 

 

 

Bế Đăng Khoa 
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN VĂN BẢN 
 

 

TT ĐƠN VỊ 

I Bộ KH&CN 

1 Văn phòng Bộ KH&CN 

2    Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương 

3 Vụ Kế hoạch Tài chính 

4 Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ 

5 Cục Sở hữu trí tuệ 

6 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

7 Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng 

8 Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 

II Các cơ quan địa phương 

1 Văn phòng Tỉnh ủy; Các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy 

2 Văn phòng HĐND tỉnh 

3 Văn phòng UBND tỉnh 

4 Các Sở, ngành của tỉnh 

5 Các Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố 

III Các Hội, Hiệp hội DN, tổ chức, đoàn thể 

1 Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh CB 

2 Hội Nông dân tỉnh 

3 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

4 Tỉnh đoàn Thanh niên 

5 Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

6 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng  

7 Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Cao Bằng  

8 Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh Cao Bằng  
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