
 

          UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

   Số:  725 /SKHCN-TTr 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               Cao Bằng, ngày 30 tháng 7 năm 2019  

V/v Hoãn công văn số 693/SKHCN-TTr 

ngày 24/7/2019 của Sở KH&CN về xin ý 

kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND 

tỉnh bãi bỏ Điều 9 của Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-

UBND ngày 10/11/2016 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định về hoạt động Sáng 

kiến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

 

     

 

Kính gửi:  

 - Các Sở, Ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Mặt trận Tổ quốc tỉnh. 

 

Ngày 24/7/2019 Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) có Công văn số 

693/SKHCN-TTr gửi quý cơ quan V/v Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của 

UBND tỉnh bãi bỏ Điều 9 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

28/2016/QĐ-UBND ngày 10/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về hoạt 

động Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Kết luận số 2477/KL-ĐCTLN ngày 

5/7/2019 của Đoàn Công tác liên ngành của Bộ Tư pháp về kiểm tra công tác kiểm 

tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tại tỉnh Cao 

Bằng. 

Ngày 29/7/2019 Sở KH&CN tiếp tục nhận được Kết luận kiểm tra số 75/KL-

KTTrVB ngày 24/7/2019 của Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp về kết luận kiểm 

tra Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 10/11/2016, theo đó rất nhiều điều khoản 

khác được chỉ ra là không phù hợp với pháp luật, không đảm bảo tính hợp pháp. Sở 

KH&CN sẽ tổ chức rà soát lại tổng thể Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND, xây dựng 

lại dự thảo mới và xin ý kiến quý cơ quan, đơn vị vào thời điểm khác. 

 Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý cơ quan, đơn vị./. 

 

Nơi nhận:                                                                                   
- Như trên;  

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, TTr 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đoàn Hải Triều 
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