
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:          /SKHCN-QLCN 

V/v đề nghị thẩm định hồ sơ dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành 

mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi 

sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo 

Thanh thiếu niên nhi đồng, Cuộc thi 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị 

định số 34/2016/NĐ-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; 

Thông báo số 261/TB-HĐND ngày 14/5/2020 về việc thông báo ý kiến của 

thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh;  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Công văn số 1934/VP-KGVX ngày 18/5/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định 

mức chi cho tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu 

niên nhi đồng, Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn (sau đây viết tắt là Dự thảo Nghị Quyết); 

Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) đã phối hợp với các cơ quan liên 

quan, thành lập tổ soạn thảo và xây dựng Dự thảo Nghị Quyết nêu trên. Đồng 

thời, đã xin ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và đã đề 

nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh kể từ 

ngày 29/6/2020 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến 

theo quy định (tại Công văn số 490/SKHCN-QLCN ngày 29/6/2020 của Sở 

KHCN). 

Sau khi nhận được các văn bản góp ý, Sở KHCN đã tổng hợp, tiếp thu 

và hoàn thiện Hồ sơ Dự thảo Nghị quyết. Sở KHCN trân trọng đề nghị Sở Tư 

pháp thẩm định Hồ sơ Dự thảo Nghị quyết để Sở KHCN tiếp tục thực hiện 

các thủ tục tiếp theo. Tài liệu gửi kèm theo công văn này gồm: 

1. Dự thảo Tờ trình của Sở KHCN trình UBND tỉnh 

2. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

3. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; 
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4. Báo cáo số 147/BC-SKHCN ngày 05/8/2020 của Sở KHCN về việc 

giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa 

bàn tỉnh. 

5. Các tài liệu khác liên quan. 

Báo cáo thẩm định của Quý Sở gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, địa 

chỉ: 638 Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn. 

Công văn này thay thế Công văn 596/SKHCN-QLCN ngày 07/8/2020 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn. 

Thông tin liên hệ: Lưu Bá Mạc, Trưởng phòng Quản lý công nghệ và 

quản lý chuyên ngành. Điện thoại: 0968 777 619 hoặc 0205 3855 919.  

Xin trân trọng cảm ơn./.  

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thành viên Tổ soạn thảo theo 

QĐ 67/QĐ-SKHCN ngày 02/6/2020; 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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