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          UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

   Số: 1067 /SKHCN-VP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Cao Bằng, ngày 29  tháng 10 năm 2019  

V/v lấy ý kiến đóng góp Đề án Sắp xếp, 

tổ chức lại Chi cục TC-ĐL-CL thành 

phòng Quản lý Đo lường - Chất lượng 

thuộc Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng 

 

     

           Kính gửi:  

           - Các sở, ban, ngành;  

                - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố;  

            - Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Căn cứ Nghị định 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;  

Thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 08/11/2018 của Tỉnh uỷ và  Kế hoạch 

số 3830/KH-UBND ngày 22/11/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về thực 

hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đối với 

cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo 

Nghị quyết số 18-NQ/TW, Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công  nghệ tỉnh Cao Bằng, Sở Khoa 

học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Đề án Sắp xếp, tổ chức lại Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng thành phòng Quản lý Đo lường - Chất lượng thuộc Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng (sau đây gọi tắt là dự thảo Đề án).    

Nhằm đảm bảo trình tự, thủ tục xây dựng và trình phê duyệt Đề án tổ chức 

lại, giải thể tổ chức hành chính theo quy định hiện hành, Sở Khoa học và Công 

nghệ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Đề án nêu trên, để dự thảo được hoàn 

chỉnh trước khi trình các cơ quan chức năng thẩm định và phê duyệt, ban hành.   

 Tài liệu kèm theo: 

 - Dự thảo Đề án Đề án Sắp xếp, tổ chức lại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng thành phòng Quản lý Đo lường - Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Cao Bằng. 

 - Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Sắp 

xếp, tổ chức lại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phòng Quản lý Đo 

lường - Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng.  

 - Dự thảo Tờ trình xin phê duyệt Đề án Đề án Sắp xếp, tổ chức lại Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phòng Quản lý Đo lường - Chất lượng 

thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng. 
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 Các dự thảo nói trên đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 

Cao Bằng và trang thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ: 

khcncaobang.gov.vn. 

Ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân xin gửi về Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Cao Bằng trước ngày 05/11/2019 để Sở kịp thời tổng hợp và 

hoàn chỉnh dự thảo Đề án.      

  Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp tham gia ý kiến đóng góp của các 

cơ quan, tổ chức và cá nhân./. 

Nơi nhận:                                                                                   
- Như trên;  

- Trung tâm TT, VP UBND tỉnh;   

- Lãnh đạo Sở KH&CN;  

- Các phòng và đơn vị trực thuộc;    

- Website Sở KH&CN;                                                                                     

- Lưu: VT, VP (P.L). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đoàn Hải Triều 
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