
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:           /SKHCN-QLCN&CN 

V/v đề nghị góp ý kiến hồ sơ dự thảo Nghị 

quyết quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ 

tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến 

năm 2030 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày       tháng 4  năm 2022 

 

 Kính gửi:  

                  - Các ban của HĐND tỉnh; 

- Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn. 

 

Thực hiện Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022, trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn, Sở Khoa học và Công nghệ đã dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng “Nghị 

quyết quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ  tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn đến năm 2030” và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa 

học và Công nghệ Bắc Kạn tại địa chỉ http://khcnbackan.gov.vn/ 

Để đảm bảo đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tính 

pháp lý và chất lượng văn bản trước khi trình UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công 

nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tham gia góp ý vào hồ sơ dự thảo 

Nghị quyết, gồm các văn bản sau: (1) Dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng Nghị 

quyết của UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh; (2) Dự thảo thuyết minh 

đề nghị xây dựng Nghị quyết của UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh;  

(3) Dự thảo Đề cương Nghị quyết của HĐND tỉnh; (4) Dự thảo Báo cáo đánh 

giá tác động của Nghị quyết. 

Văn bản góp ý kiến của Quý cơ quan, đơn vị gửi Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Bắc Kạn, số 3, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc 

Kạn trước ngày 29 tháng 4 năm 2022; đồng thời gửi bằng file điện tử theo địa 

chỉ Email: tanht.kh@backan.gov.vn. 
 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Ban Giám đốc sở; 

- Phòng QLCN&CN; 

Gửi bản giấy: 
- Lưu VT, QLCN&CN(G01b); 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thế 
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