
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:  18 /SKHCN-QLCN  
V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành 

Quy định công nhận sáng kiến cấp tỉnh. 

Lạng Sơn, ngày  09 tháng 01 năm 2018 

 
 

           
            Kính gửi:   - Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh 

                     - Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 
- UBND các huyện, thành phố 
- Các cơ quan, ban Đảng 
- Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội 
- Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh. 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở KH&CN. 

 
 

 
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp Luật năm 

2015; Nghị định 34/2016NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và  
Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 20/07/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển 
khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn; Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 11/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng 
Sơn về việc giao nhiệm vụ cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh và 
Công văn số 3338/VP-KGVX ngày 04/10/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về việc 
thẩm tra Tờ trình số 45/TTr-SKHCN ngày 27/9/2017 của Sở Khoa học và Công 
nghệ (KHCN). 

Thực hiện theo trình tự, thủ tục ban hành văn bản QPPL theo các quy Luật 
ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Nghị định 34/2016NĐ-CP ngày 14/5/2016 
của Chính phủ, Sở KHCN đề nghị các quý cơ quan tham gia ý kiến về nội dung dự 
thảo Quyết định ban hành Quy định công nhận sáng kiến cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn để Sở KHCN hoàn chỉnh dự thảo trình UBND tỉnh ban hành. 

(Có dự thảo Quyết định kèm theo công văn này) 

Đề nghị các đơn vị gửi ý kiến góp ý bằng văn bản về Sở KHCN tỉnh Lạng 
Sơn trước ngày 20/01/2018 để Sở KHCN để hoàn thiện Dự thảo trình UBND tỉnh 
theo quy định. 

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý cơ quan./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLCN(Mạc). 
 

 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký) 
 

 
Trần Hữu Đắc  
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