
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số 640/SKHCN-TĐC 

V/v đề xuất nội dung công việc thực hiện 

nhiệm vụ của Đề án 996. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 
Cao Bằng, ngày 09  tháng 7 năm 2019 

 

 

Kính gửi: 

- Sở  Công thương; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Sở Tài chính;  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố. 

Thực hiện Công văn số 1710/BKHCN-TĐC ngày 13/6/2019 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ và Công văn số 2110/UBND - CN ngày 19/6/2019 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Cao BằngVề việc:Xây dựng Kế hoạch và đề xuất đơn vị làm đầu 

mối tham mưu thực hiện Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ 

doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai 

đoạn đến năm 2025, định hướng năm 2030"(sau đây gọi tắt là Đề án 996). 

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp 

với các đơn vị liên quan nghiên cứu Đề án, xây dựng kế hoạch thực hiện của 

UBND tỉnh. Trong đó, tập trung vào 02 nội dung chính như sau: 

- Đề xuất các nhu cầu cụ thể để thực hiện nhiệm vụ trong từng giai đoạn 

cụ thể theo biểu mẫu tại phụ lục kèm theo Công văn số 1710/BKHCN-TĐC 

ngày 13/6/2019 của Bộ KH&CN; 

- Đề xuất lựa chọn đơn vị làm đầu mối tham mưu cho UBND tỉnh triển 

khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Để có số liệu tổng hợp,xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án 

996và báo cáo UBND tỉnh. Sở KH&CN đề nghị Quý đơn vị nghiên cứu các nội 

dung của Đề án có liên quan đến ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi quản 

lý và tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao và 

gửi đề xuất về Sở KH&CN trước ngày 14/7/2019 (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng số 023 phố cũ, phường Hợp giang, thành phố Cao Bằng)  

Đồng thời gửi File mềm qua địa chỉ luongthanhtuan@gmail.com. Điện thoại: 

02063.959569; 0913279096. 

mailto:luongthanhtuan@gmail.com


Gửi kèm theo công văn này: Công văn số 1710/BKHCN-TĐC ngày 

13/6/2019 của Bộ KH&CN và Công văn số 2110/UBND - CN ngày 19/6/2019 

của UBND tỉnh Cao Bằng. 

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp từ Quý cơ quan, đơn vị. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (BC); 

- Lưu: VT, TĐC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đoàn Hải Triều 
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