
 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 178/SKHCN-KHTC 

V/v tham gia đóng góp ý kiến dự thảo  

Tờ trình và Quyết định sửa đổi Điều 10 

Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND    

ngày 16/3/2016 của UBND tỉnh  

An Giang, ngày 19 tháng 02 năm 2021 

 
Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; 

- Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 

4 năm 2015 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn 

định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Công văn số 142/STC-HCSN ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Sở 

Tài chính về việc điều chỉnh Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Tờ trình và Quyết định 

sửa đổi Điều 10 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2016 

của UBND tỉnh quy định định mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công 

nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang (Đính kèm). 

Để hoàn chỉnh Tờ trình và dự thảo Quyết định trước khi trình UBND tỉnh 

xem xét, quyết định, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị quý cơ quan, đơn vị tham 

gia đóng góp ý kiến như sau: 

1. Đề nghị quý cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến dự thảo Tờ trình và Quyết 

định. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 05 tháng 3 năm 2021.  

2. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải toàn văn dự thảo Quyết 

định trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh trong thời gian ít nhất 30 ngày để các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia đóng ý kiến. 

3. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp: Sở Khoa học và Công nghệ (Phòng Kế 

hoạch - Tài chính) - Số 269a Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Hòa, Long Xuyên, An Giang; ĐT: 

02963.856.363; Email: sokhcn@angiang.gov.vn.  

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh (để biết); 

- Cổng Thông tin điện tử Sở; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Tầng phú An 
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