
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:  237 / SKHCN-KHTC 

V/v góp ý dự thảo văn bản Quy phạm pháp luật của 

UBND tỉnh năm 2019. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Cao Bằng, ngày 02 tháng 4 năm 2019
 

   

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành;  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; 

- Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; 

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực KH&CN 

 

 Thực hiện Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2019, trong đó giao Sở 

Khoa học và Công nghệ xây dựng Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ 

phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng. Đến nay, Sở Khoa học và Công 

nghệ đã hoàn thành dự thảo lần 1 Quyết định và nội dung chi tiết Điều lệ tổ chức và 

hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng. Để đảm bảo 

nội dung trước khi tham mưu trình UBND tỉnh ban hành, Sở Khoa học và Công nghệ 

đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, cho ý kiến về nội dung dự thảo 

nêu trên. Văn bản góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi về Sở Khoa học và 

Công nghệ trước ngày 12/4/2019, đồng thời hỗ trợ chuyển file dữ liệu 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 Quyết định./. 

(Gửi kèm theo Dự thảo Quyết định và nội dung chi tiết Điều lệ tổ chức và 

hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng. 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; 

- Trung tâm TT&TKKHCN (đăng website); 

- Lưu: VT, KHTC (P.L).  
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