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: 1006 /SKHCN-QLCN&SHTT

Cao Bằng, ngày 24 tháng 9 năm 2020

V/v xin ý kiến góp ý đối với dự thảo văn
bản QPPL Quy định về quản lý hoạt
động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Cao
Bằng

Kính gửi:
-

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng;
Các Sở, ban, ngành;
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
Các tổ chức và cá nhân.

Thực hiện Công văn số 1959/UBND-CN ngày 10 tháng 8 năm 2020 của
UBND tỉnh Cao Bằng về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Khoa
học và Công nghệ đã triển khai xây dựng và hoàn thiện dự thảo Quy định về
quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Để đảm bảo thực hiện đúng quy định về xây dựng văn bản quy phạm pháp
luật, Sở KH&CN kính đề nghị các Sở, ban ngành, huyện thành phố và các tổ
chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh quan tâm nghiên cứu, góp ý đối với dự thảo Quy
định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Dự thảo gửi theo địa chỉ iOffice của các đơn vị và đăng tải trên Cổng
thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng và trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học
và Công nghệ tại địa chỉ www.cao bang.gov.vn và www. khcncaobang.gov.vn.
Các cơ quan, tổ chức nhận được văn bản này gửi ý kiến bằng văn bản về
Sở KH&CN Cao Bằng trước ngày 08/10/2020.
Các tổ chức, cá nhân khác không nhận được văn bản xin ý kiến trực tiếp
vui lòng nghiên cứu dự thảo (đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
và trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ) và gửi ý kiến góp
ý về Sở KH&CN Cao Bằng trước ngày 25/10/2020.
Rất mong sự quan tâm, đóng góp ý kiến của quý cơ quan, đơn vị và đông
đảo tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh để bản dự thảo được hoàn thiện, phù hợp
với hoạt động sáng kiến của địa phương./.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- TTƯD – Đăng tải trên Web;
- Văn phòng Sở, Thanh tra Sở; Phòng: QLKH,
QLĐLCL;
- Lưu: VT, QLCN&SHTT (CtB).

Ký bởi: Sở Khoa học và Công nghệ

Bế Đăng Khoa

