
UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:       /SKHCN-CCTĐC 

V/v lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết HĐND 

tỉnh Quy định mức chi từ ngân sách nhà 

nước hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ của 

Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp 

nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          

Gia Lai, ngày      tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

 - Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. 

 

 

Căn cứ Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 15/6/2022 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

(HĐND) tỉnh quy định mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các 

nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tại Văn bản số 1343/UBND-

KGVX ngày 23/6/2022 về việc hoàn thiện hồ sơ trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối 

năm 2022.  

Sở Khoa học và Công nghệ soạn thảo dự thảo Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quy định mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các 

nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.  

Để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi đề 

nghị Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị quyết. Sở Khoa học và Công nghệ kính 

đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh (có dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh kèm theo), với nội dung cụ 

thể như sau: 

1. Căn cứ khoản 1 Điều 120 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 

đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo Nghị quyết 

của HĐND tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai để các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân tham gia ý kiến góp ý.  
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- Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Sở Khoa học và Công nghệ (thông qua 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), số 98A Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku, 

tỉnh Gia Lai. 

- Thời hạn đăng tải: Ít nhất 30 ngày, từ ngày 17/8/2022 đến ngày 17/9/2022. 

2. Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 120 Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; khoản 3 Điều 25 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, kính đề nghị Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, 

ban, ngành thuộc tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết 

và gửi văn bản góp ý về Sở Khoa học và Công nghệ chậm nhất trong ngày 

01/9/2022 để Sở tiếp thu hoàn thiện, tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh, 

HĐND tỉnh theo đúng quy định. 

Sở Khoa học và Công nghệ rất mong sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ 

quan, đơn vị./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở KH&CN; 

- Lưu: VT, CCTĐC. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Nam Hải 
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