
 

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-VP  
V/v đề nghị góp ý dự thảo Quyết định quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn  

Lạng Sơn, ngày        tháng 7  năm 2021 

 
            

            Kính gửi:    

- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 

- UBND các huyện, thành phố 
 

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

2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2020; Hướng dẫn số 15/HD-UBND ngày 20/4/2021 của UBND 

tỉnh hướng dẫn công tác xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Công văn số 1463/VP-THNC 

ngày 19/4/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xây dựng Quyết định của 

UBND tỉnh về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội 

vụ, Sở Tư pháp xây dựng xong dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn. Để dự 

thảo Quyết định đảm bảo được các yêu cầu về nội dung, trình tự, thủ tục, phù hợp 

với văn bản quy phạm pháp luật cấp trên và tình hình thực tiễn của địa phương, Sở 

Khoa học và Công nghệ đề nghị quý cơ quan tham gia ý kiến về nội dung dự thảo 

Tờ trình và dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn. Kết quả ý kiến góp ý 

bằng văn bản gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 12/7/2021 để hoàn 

chỉnh dự thảo trình UBND tỉnh ban hành. 

(Có dự thảo Tờ trình; Quyết định kèm theo) 

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

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. (tthai). 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà  
 



 

 

DANH SÁCH LẤY Ý KIẾN 
 

1. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh 

2. Văn phòng UBND Tỉnh 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

4. Sở Nội vụ 

5. Sở Ngoại vụ 

6. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

7. Sở Tài chính 

8. Sở Y tế 

9. Sở Thông tin và Truyền thông 

10. 10.Sở Tư pháp 

11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

12. Sở Nông nghiệp và PTNT 

13. Thanh Tra Tỉnh 

14. Sở Công thương 

15. Ban Nội chính 

16. Sở Tài nguyên và Môi trường 

17. BQL Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng LS 

18. Sở Xây dựng 

19. Ban Dân tộc 

20. Sở Giao thông Vận tải 

21. Sở Giáo dục và Đào tạo. 

22. Công an tỉnh. 

23. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn 

23. UBND các huyện và thành phố 

 

 

http://vphdnd.langson.gov.vn/
http://vanphong.langson.gov.vn/
http://sokhdt.langson.gov.vn/
http://sonv.langson.gov.vn/
http://songv.langson.gov.vn/
http://sovhtt.langson.gov.vn/
http://sotc.langson.gov.vn/
http://soyt.langson.gov.vn/
http://stttt.langson.gov.vn/
http://sotp.langson.gov.vn/
http://soldtbxh.langson.gov.vn/
http://sonn.langson.gov.vn/
http://thanhtra.langson.gov.vn/
http://soct.langson.gov.vn/
http://noichinh.langson.gov.vn/
http://tnmt.langson.gov.vn/
http://banqlktck.langson.gov.vn/
http://soxd.langson.gov.vn/
http://bandantoc.langson.gov.vn/
http://sogtvt.langson.gov.vn/
http://sogdlangson.edu.vn/
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