
 

 

 

 

  UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:         /SKHCN-QLKH  
V/v xin ý kiến vào Dự thảo Tờ trình và 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ tỉnh Bắc Kạn  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

         Bắc Kạn, ngày      tháng 3 năm 2021 
 

 

 

 

 

                            

Kính gửi: 

 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Thành viên Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 7727/UBND-NCPC ngày 25/12/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc tham mưu ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 

số 13/2015/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 của UBND tỉnh về Quy chế quản lý nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn. 

  Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng xong dự thảo Tờ trình, dự thảo 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND 

ngày 03/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Để việc ban hành văn bản đúng trình tự, thủ tục và Quy chế sửa đổi, bổ sung 

sau khi ban hành có tính khả thi cao, đề nghị các cơ quan, đơn vị, thành viên Hội 

đồng KH&CN tỉnh tham gia ý kiến đóng góp vào nội dung các văn bản sau: 

1. Dự thảo Tờ trình của Sở Khoa học và công nghệ; 

2. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo 

Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Có 

văn bản dự thảo kèm theo) 

Văn bản góp ý gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, chậm nhất là ngày 

22/3/2021. Sau thời điểm trên đơn vị nào không có ý kiến, được hiểu là đồng ý với 

các dự thảo nêu trên./. 

 
 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLKH. 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, QLKH.
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Hiền 
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