
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:         /SKHCN-VP 
V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí 

việc làm công chức nghiệp vụ chuyên 

ngành khoa học và công nghệ và định mức 

biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức 

thuộc ngành khoa học và công nghệ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 12 năm 2020 

 

Kính gửi:    

- Các Sở: Nội vụ, Tư pháp; 

- UBND các huyện/thành phố. 
 

 

 Thực hiện Công văn số 5284/VP-KGVX ngày 25/12/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh về viêc̣ góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức 

nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ và định mức biên chế công chức 

trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành khoa học và công nghệ. 

 Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan xây dựng dự thảo văn bản góp ý của UBND tỉnh theo yêu cầu của Bộ 

Khoa học và Công nghệ. Để có đầy đủ cơ sở xây dựng dự thảo văn bản góp ý 

theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị quý cơ quan, đơn vị nghiên 

cứu và có ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công 

chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ và định mức biên chế công 

chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành khoa học và công nghệ (gửi kèm trên hệ 

thống VNPT-iOffice theo công văn này). 

Văn bản góp ý của quý cơ quan, đơn vị xin gửi về Sở Khoa học và Công 

nghệ chậm nhất 14h00 ngày 31/12/2020 để tổng hợp xây dựng dự thảo văn bản 

theo quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn,  

đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 

 

 

 

 


		2020-12-28T07:17:27+0700


		2020-12-28T07:47:47+0700


		2020-12-28T07:47:47+0700


		2020-12-28T07:47:47+0700




