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Cao Bằng, ngày 04 tháng 8 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v xin ý kiến góp ý đối với dự thảo
văn bản quy phạm pháp luật Quy định
về phân cấp quản lý nhà nước trong
lĩnh vực khoa học và công nghệ trên
địa bàn tỉnh Cao Bằng

Kính gửi:
- Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương Bộ Khoa
học và Công nghệ;
- Vụ Pháp chế Bộ Khoa học và Công nghệ
- Cục Sở hữu trí tuệ;
- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
- Các Sở, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các tổ chức và cá nhân.
Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Uỷ ban
nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng ban hành Chương trình công tác năm 2021
của UBND tỉnh Cao Bằng, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tham mưu
cho UBND tỉnh xây dựng dự thảo Quy định về phân cấp quản lý nhà nước trong
lĩnh vực khoa học và công nghệ 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 cơ quan của Bộ KH&CN, các Sở, ban ngành,
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, các nhân trên địa bàn tỉnh
quan tâm, cho ý kiến để Sở KH&CN hoàn thiện thực hiện các thủ tục tiếp theo.
Dự thảo Quy định về phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH&CN
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được gửi theo địa chỉ iOffice của các đơn vị và đăng
tải trên trang thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ
http://khcncaobang.gov.vn/ hoặc https://sokhcn.caobang.gov.vn/
Các ý kiến bằng văn bản, vui lòng gửi về Sở KH&CN Cao Bằng trước
ngày 25/8/2021 để Sở KH&CN tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện gửi Sở Tư pháp
thẩm định trước khi trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.
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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 thực tiễn hoạt động KH&CN của địa phương./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Giám đốc Sở;
- TTƯD (đăng website);
- Lưu: VT, TTr (CtB).

GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan: Tỉnh Cao Bằng

Bế Đăng Khoa
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DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN GỬI VĂN BẢN XIN Ý KIẾN
Các cơ quan của Bộ Khoa học và Công nghệ
1. Vụ Tổ chức cán bộ;
2. Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương;
3. Vụ Pháp chế;
4. Cục Sở hữu trí tuệ;
5. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
II. Các cơ quan trong tỉnh:
1. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh
2. Văn phòng UBND tỉnh
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư
4. Sở Tài chính
5. Sở Công Thương
6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7. Sở Giáo dục và Đào tạo
8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
9. Sở Thông tin và Truyền thông
10. Sở Xây dựng
11. Sở Giao thông Vận tải
12. Sở Y tế
13. Sở Tài nguyên và Môi trường
14. Sở Nội vụ
15. Sở Ngoại vụ
16. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
17. Sở Tư pháp
18. Thanh tra tỉnh;
19. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng
20. Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng;
21. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng;
22. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh
23. UBND các huyện, Thành phố (10);
I.

