UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số: 843/SKHCN-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 8 năm 2018

V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa
đổi, bổ sung Quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Khoa học và Công nghệ
tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo
Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW (khóa 12) ngày 25/10/2017 của Ban
Chấp hành Trung ương về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ
máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số
48-KH/TU ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc thực hiện
Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số
vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;
Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban
Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý,
nâng cao chất lượng và hiệu quà hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế
hoạch số 49-KH/TU ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc
thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa
XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu
quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;
Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về
tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,
Để tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế theo tinh thần của Nghị quyết số
18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 39-NQ/TW cũng như
thống nhất trong công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ cấp tỉnh
đến cơ sở; thống nhất trong việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình,
kế hoạch công tác, quản lý tài chính, đầu tư phát triển khoa học và công nghệ của
cơ quan cần thiết phải sáp nhập một số phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn
vị sự nghiệp công lập nhằm thực hiện có hiệu quả về tinh giản biên chế và nâng
cao năng lực, hiệu quả quản lý.
Sở Khoa học và Công nghệ dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2
Điều 25 của Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh

Lâm Đồng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng gửi Quý cơ quan, đơn vị và đề nghị Quý
đơn vị góp ý bằng văn bản gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày
17/9/2018 để cơ quan bổ sung, chỉnh sửa trước khi trình UBND tỉnh ban hành.
(Kèm theo dự thảo Quyết định và Tờ trình sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2
Điều 25 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số
55/2015/QĐ-UBND)
Rất mong nhận được sự quan tâm của quý cơ quan, đơn vị.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VP.
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