
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:              /SKHCN-ĐLCL 
V/v Lấy ý kiến  đóng góp dự thảo Quy định về 

quản lý hoạt động truy xuất nguồn gốc trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Cao Bằng, ngày        tháng 11 năm 2022 

 Kính gửi:  

 - Các Sở, ngành: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở 

Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở 

Văn hóa thể thao và du lịch, Sở xây dựng, Sở Tài chính, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng; 

- Hội nông dân tỉnh Cao Bằng. 

  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh. Trong thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức xây 

dựng dự thảo “Quy định về quản lý hoạt động truy xuất nguồn gốc trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng” theo quy định. Nhằm đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng 

và trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành, Sở Khoa 

học và Công nghệ trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức tham gia đóng 

góp ý kiến đối với dự thảo Quy định (có dự thảo Quy định gửi kèm theo). 

Ý kiến đóng góp của Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức xin gửi về Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Cao Bằng trước ngày 29/11/2022 để Sở Khoa học và Công 

nghệ kịp thời tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo và thực hiện các bước thủ tục 

tiếp theo. 

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

các cơ quan, đơn vị, tổ chức./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Các phòng và đơn vị trực thuộc; 

- Website Sở KH&CN; 

- Lưu: VT, QLĐLCL. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

  Lương Đức Tố 
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