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Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ. 

 

Thực hiện Công văn số 346/BKHCN-TCCB ngày 18/02/2019 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo tình hình thực hiện Thông tư liên tịch 
số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV và đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 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 Sở Nội vụ và các 
cơ quan liên quan, tham mưu xây dựng dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình 
hình thực hiện Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV và đề xuất 
sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành Khoa học và Công nghệ theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công 
nghệ tại Công văn trên. Gửi dự thảo Báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh trước 
ngày 26/02/2019. 

(Công văn số 346/BKHCN-TCCB ngày 18/02/2019 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ được gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: TP, NV; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: TH, KTCN, THCB;  
- Lưu: VT, KGVX, (LTT). 
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