
 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /SKHCN-VP 

Về việc xin ý kiến góp ý đối với văn bản 

QPPL do Sở Khoa học và Công nghệ  

chủ trì soạn thảo 

 

Bắc Kạn, ngày  12  tháng  7 năm 2021 

 

 

                                  Kính gửi: - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh về 

việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, theo đó Chủ 

tịch UBND tỉnh Bắc Kạn giao Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng dự thảo Quyết 

định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và 

Công nghệ.  

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18/6/2020, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ gửi các cơ 

quan, đơn vị để tham gia ý kiến. 

Đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tham gia ý 

kiến bằng văn bản gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 24/7/2021. 

Rất mong sự quan tâm, góp ý của các đơn vị. 

(Kèm theo bản dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử:   

- Như trên;  

- Trung tâm Công báo - Tin học 

tỉnh đăng Cổng thông tin điện tử 

(xin ý kiến); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Phòng QLCNCN đăng Trang 

TTĐT của Sở xin ý kiến; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 
 

Đỗ Thị Hiền 
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