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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 526 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày 13 tháng 02 năm 2019 

V/v góp ý dự thảo Thông tư 
quy định về đánh giá hoạt động 
và chất lượng dịch vụ của các tổ 
chức sự nghiệp công lập trong 

lĩnh vực khoa học và công nghệ 
 

 
Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ. 

 
 

Thực hiện Công văn số 261/BKHCN-VĐG ngày 30/01/2019 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về đánh giá hoạt 
động và chất lượng dịch vụ của các tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực 
khoa học và công nghệ, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
có ý kiến như sau:  

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan nghiên cứu, góp ý dự thảo Thông tư quy định về đánh giá hoạt động và 
chất lượng dịch vụ của các tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học 
và công nghệ theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn nêu 
trên; trực tiếp gửi văn bản góp ý về Viện Đánh giá khoa học và Định giá công 
nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và UBND tỉnh trước ngày 15/02/2019.  

(Công văn số 261/BKHCN-VĐG ngày 30/01/2019 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ được sao gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: NV, TP; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 
  KGVX, NC, TH, THCB; 
- Lưu: VT, KGVX (LTT).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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