
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:            / SKHCN-TTKHCN 

V/v  lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định 

quy định định mức kinh tế kỹ thuật thực 

hiện dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà 

nước về duy trì, bảo quản và sử dụng 

chuẩn chính – Bộ quả cân F1(1-2-2-5-

10)kg 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Cao Bằng, ngày        tháng 11 năm 2022 

   Kính gửi:  

                - Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

                - UBND các huyện, thành phố; 

       - Các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. 

  

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 Công văn số 1277/VP-KT ngày 06/6/2022 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về thực hiện Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN ngày 

18/12/2019 và Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 21/5/2022 do bộ Khoa học 

và Công nghệ ban hành, trong thời gian qua Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ 

chức xây dựng dự thảo Quyết định quy định định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện 

dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn 

chính – Bộ quả cân F1 (1-2-2-5-10)kg theo quy định. Nhằm đảm bảo tuân thủ trình 

tự, thủ tục xây dựng và quy 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 

tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định nêu trên. 

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 05/12/2022 để tổng hợp, hoàn 

chỉnh và thực hiện các bước thủ tục tiếp theo. 

Dự thảo Quyết định quy định định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện dịch vụ 

công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn chính – Bộ 

quả cân F1 (1-2-2-5-10)kg gửi kèm theo Công văn này; đồng thời được 

đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Cao Bằng, cổng thông tin điện tử 

thành phần của Sở KH&CN tại địa chỉ: http://khcncaobang.gov.vn  

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); 

- Trung tâm Thông tin, VPUBND tỉnh; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Trung tâm ƯDTBKH&CN (đăng website); 

- Lưu: VT, TTKHCN. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

  Bế Đăng Khoa 

http://khcncaobang.gov.vn/


                                                                                                                                                           

 

 

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN NHẬN VĂN BẢN XIN Ý KIẾN 
 

1. Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Cao Bằng; 

2. Sở Tư pháp; 

3. Sở Tài chính; 

4. Sở Nội vụ; 

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

6. Sở Xây dựng; 

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

8. Sở Tài nguyên và Môi trường; 

9. Sở Công thương; 

10.  Sở Giao thông Vận tải; 

11.  Sở Y tế; 

12.  Sở Thông tin và Truyền thông; 

13.  Sở Ngoại vụ; 

14.  Sở Giáo dục và Đào tạo; 

15.  Ban quản lý khi kinh tế tỉnh Cao Bằng 

16.  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (10 đơn vị); 

17.  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng; 

18.  Liên minh hợp tác xã tỉnh; 

19.  Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng; 

20.  Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Cao Bằng 

http://tiengiang.gov.vn/vPortal/4/625/1242/32502/Danh-sach-don-vi/So-Noi-vu-tinh-Tien-Giang.aspx
http://tiengiang.gov.vn/vPortal/4/625/1242/32499/Danh-sach-don-vi/So-Cong-Thuong-tinh-Tien-Giang.aspx
http://tiengiang.gov.vn/vPortal/4/625/1242/30473/To-chuc-hanh-chinh/S--7903--Giao-thong-V--7853-n-t--7843-i.aspx
http://tiengiang.gov.vn/vPortal/4/625/1242/32510/Danh-sach-don-vi/So-Y-te-tinh-Tien-Giang.aspx
http://tiengiang.gov.vn/vPortal/4/625/1242/30478/To-chuc-hanh-chinh/S--7903--Thong-tin-va-Truy--7873-n-thong.aspx
http://tiengiang.gov.vn/vPortal/4/625/1242/32500/Danh-sach-don-vi/So-Ngoai-vu-tinh-Tien-Giang.aspx
http://tiengiang.gov.vn/vPortal/4/625/1242/32512/Danh-sach-don-vi/So-Giao-duc-va-Dao-tao-tinh-Tien-Giang.aspx
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