
UBND TỈNH LAI CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:        /KHCN-TTKĐ 
V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định 

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự 

nghiệp công lĩnh vực Khoa học và Công nghệ 

Lai Châu, ngày       tháng     năm 2022 

 

Kính gửi:         

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

  

Căn cứ Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy chế xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật trình Hội đồng nhân dân tỉnh và xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lai Châu tại Công văn số 

3346/UBND-TH ngày 12/9/2022 về việc tham mưu, xây dựng văn bản trình 

HĐND, UBND tỉnh ban hành và Công văn số 3630/UBND-TH ngày 29/9/2022 về 

việc khẩn trương xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm, dịch vụ 

sự nghiệp công. 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và rà soát danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ban hành theo Quyết định 620/QĐ-

UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng dự 

thảo Quyết định ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu.  

Để đảm bảo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy 

định, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các Sở ban, ngành, đoàn thể 

tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết 

định. 

(Có hồ sơ dự thảo kèm theo). 

Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Khoa học và 

Công nghệ trước ngày 24/11/2022, để tổng hợp, hoàn thiện xin ý kiến thẩm định 



của Sở Tư pháp và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

Đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đăng tải hồ sơ dự thảo 

Quyết định lên mục “Lấy ý kiến về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật” trên 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Thời gian đăng tải 30 ngày, kể từ ngày tổ chức lấy 

ý kiến để các cơ quan, cá nhân, đơn vị nghiên cứu, tham gia. 

Sở Khoa học và Công nghệ rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của 

Quý cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Các đ/c PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang Thông tin điện tử Sở; 

 

- Lưu: VT, TTKĐ. Trấn Văn Tuấn 
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