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QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi Khoản 2, Khoản 4, Điều 3 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Lào Cai ban 

hành kèm theo Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 
Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 
của Liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ 
thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2, Khoản 4 Điều 3 của Quy định vị trí, chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Lào 
Cai ban hành kèm theo Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, cụ thể:

1. Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi như sau:
“2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:
a) Văn phòng;
b) Thanh tra Sở;
c) Phòng Kế hoạch tài chính;
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d) Phòng Quản lý khoa học;
đ) Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ;
e) Phòng Quản lý chuyên ngành”.
2. Khoản 4 Điều 3 được sửa đổi như sau:
"4. Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:
a) Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học;
b) Trung tâm Kiểm định kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa;
c) Trung tâm Thông tin và thống kê khoa học và công nghệ”. 
Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ dân ban nhân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám 

đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên 
quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2018./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
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