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UBND TỈNH CAO BẰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  373 /SKHCN-QLCN&TTCN 

V/v Góp ý dự thảo văn bản quy phạm 

 pháp luật năm 2019. 

     Cao Bằng, ngày 10 tháng 5 năm 2019 

 

Kính gửi:  

-Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam tỉnh Cao Bằng; 

-Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; 

- Các Sở, Ban, Ngành; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng; 

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

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

 

 

Thực hiện công văn số 1022/UBND-TH ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân công cơ quan chủ trì xây dựng Nghị quyết trình 

kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa XVI. 
Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng dự thảo Nghị 

quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND ngày 

11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư 

đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu 

công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.  

Đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành dự thảo lần 2 Nghị quyết 

sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND ngày 

11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư 

đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu 

công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Để đảm bảo nội dung 

và trình tự trước khi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh, 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 đề nghị gửi về  Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 31/5/2019, đồng thời gửi 

file điện tử qua địa chỉ email: ntmai@gmail.com.  
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Sở Khoa học và Công nghệ rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các 

đơn vị cho dự thảo Nghị quyết ./. 

(Gửi kèm theo: Dự thảo Nghị quyết; dự thảo Tờ trình của UBND. Nội dung các 

dự thảo có thể truy cập tại Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng trong mục “lấy ý 

kiến góp ý vào văn bản”hoặc trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Cao Bằng tại địa chỉ: http://khcncaobang.gov.vn trong mục “lấy ý kiến dự thảo 

văn bản lĩnh vực KH&CN”). 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Ban Giám đốc Sở (B/c); 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN; 

- Trung tâm Thông tin -Văn phòng UBND tỉnh 

(đăng website); 

- Trung tâm TT&TK KH&CN (đăng website); 

- Lưu: VT, QLCN&TTCN. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đoàn Hải Triều 

 

http://khcncaobang.gov.vn/
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