
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:        /SKHCN-VP 

V/v tự kiểm tra và rà soát văn bản  

QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước  

của Bộ Khoa học và Công nghệ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Hà Nam, ngày      tháng 11 năm  2021 

Kính gửi:  

- Các phòng chuyên môn; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện công văn số2577/UBND-KGVX, ngày 26 tháng 10 năm 2021 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Căn cứ công văn số 2998/BKHCN-PC, ngày 26/10/2021 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Giám đốc Sở yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ 

vào chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các nội dung sau đây: 

1. Tiến hànhkiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban 

hành từ ngày 01/11/2020 đến ngày 30/10/2021 đang còn hiệu lực pháp luật thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

(Danh mục theo mẫu gửi kèm). 

2. Kết quả kiểm tra, rà soát và danh mục văn bản quy phạm pháp luật của các 

đơn vị gửi về Văn phòng Sở trước ngày 15/11/2021 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo 

Sở và trình cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý theo đúng quy định./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở (Để b/c); 

- Như kính gửi (Để thực hiện); 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tất Nhiên 

 

 

 



DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

Liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ 

(Ban hành kèm theo công văn số:     /SKHCN-VP ngày       tháng11 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

TT 

 

Tên 

văn bản 

Số, ký hiệu 

 

Cơ quan  

ban hành 

Trích yếu nội dung  

văn bản 

Thời gian 

Ngày  

ban hành 

Thời gian  

có hiệu lực 

Còn hiệu lực 

một phần 

hoặc toàn bộ 

1        

2        

3        

4        

...        
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