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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Cao Bằng, ngày        tháng  7  năm 2022 

   

 

Kính gửi:  

 

 

- Các Sở: Tài chính; Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn; Công thương; Thông tin 

và Truyền thông;  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.  

 

Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về ban hành Chương trình công tác năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng trong đó giao Sở Khoa học và Công nghệ 

xây dựng Dự thảo Đề án phát triển Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và 

công nghệ tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Để 

hoàn thiện nội dung dự thảo của Đề án trước khi trình UBND tỉnh ban hành, Sở 

Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các đơn vị nghiên cứu, cho ý kiến 

đóng góp với dự thảo Đề án.  

Văn bản góp ý của các đơn vị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước 

ngày 21/7/2022, đồng thời bản mềm gửi qua địa chỉ email: 

philongcbdost@gmail.com.      

Sở Khoa học và Công nghệ rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của 

các đơn vị cho dự thảo Đề án./. 

(Gửi kèm theo Dự thảo Quyết định và Đề án phát triển Trung tâm Ứng dụng 

tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 

năm 2030. Các tài liệu trên được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh tại địa chỉ: http://caobang.gov.vn, cổng thông tin điện tử của Sở 

Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: http://khcncaobang.gov.vn/). 
 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Các PGĐ Sở; 

- Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh; 

- Trung tâm TT&TKKHCN (đăng website); 

- Lưu: VT, VP.  

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

  Bế Đăng Khoa 

http://tiengiang.gov.vn/vPortal/4/625/1242/32502/Danh-sach-don-vi/So-Noi-vu-tinh-Tien-Giang.aspx
http://tiengiang.gov.vn/vPortal/4/625/1242/32508/Danh-sach-don-vi/So-Nong-nghiep-va-Phat-trien-nong-thon-tinh-Tien-Giang.aspx
http://tiengiang.gov.vn/vPortal/4/625/1242/32508/Danh-sach-don-vi/So-Nong-nghiep-va-Phat-trien-nong-thon-tinh-Tien-Giang.aspx
http://tiengiang.gov.vn/vPortal/4/625/1242/32499/Danh-sach-don-vi/So-Cong-Thuong-tinh-Tien-Giang.aspx
http://tiengiang.gov.vn/vPortal/4/625/1242/30478/To-chuc-hanh-chinh/S--7903--Thong-tin-va-Truy--7873-n-thong.aspx
http://tiengiang.gov.vn/vPortal/4/625/1242/30478/To-chuc-hanh-chinh/S--7903--Thong-tin-va-Truy--7873-n-thong.aspx
mailto:thieudv.nn@backan.gov.vn
http://backan.gov.vn/
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