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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:          /SKHCN-TĐC 

V/v phối hợp đăng tải để lấy ý kiến dự 

thảo Quyết định do UBND tỉnh ban hành 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Đồng Nai, ngày        tháng      năm 2023  

 

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai  

Căn cứ Văn bản số 14239/UBND-KGVX ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh 

về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực khoa học và công nghệ; 

Để đảm bảo theo quy trình soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến và tham mưu UBND 

tỉnh Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về 

phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa có sử dụng ngân 

sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật, Sở Khoa học và Công nghệ xin gửi đến Văn phòng UBND tỉnh nội 

dung dự thảo Quyết định này để phối hợp, hỗ trợ đăng tải trên Cổng thông tin 

điện tử của tỉnh trong thời hạn ít nhất 30 ngày kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến 

để tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia đóng góp ý kiến (theo quy định tại Điều 

129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015) với nội dung dự thảo 

gồm:  

1. Dự thảo Tờ trình dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (đính kèm). 

2. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa có sử 

dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (đính kèm). 

 Sở Khoa học và Công nghệ mong nhận được sự quan tâm và phối hợp./. 

 

Nơi nhận: 
KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, TTr, TĐC (1). 
TDCNguyen-dangtaiwebsitetinh\02b. 

 

 

 

 

             Huỳnh Minh Hậu 
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