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QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Tổ soạn thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND
ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt
động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 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 và Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm
2016 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2015 của
UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị;
Căn cứ Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của
UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm
pháp luật của UBND tỉnh Quảng Trị;
Thực hiện Công văn số 633/UBND-NC ngày 22 tháng 02 năm 2022 của
UBND tỉnh Quảng Trị về việc bổ sung danh mục đề nghị xây dựng quyết định quy
phạm pháp luật năm 2022;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập Tổ soạn thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số
26/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định
về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị gồm các ông/bà có tên
sau đây:
1. Ông Trần Ngọc Lân - Giám đốc Sở, tổ trưởng;
2. Ông Lê Dinh - Chánh Thanh tra Sở, tổ phó;
3. Ông Trần Bình Nhân - Phó Chánh Thanh tra Sở, tổ viên;
4. Ông Lê Tiến Quốc - Thanh tra viên, tổ viên;
5. Bà Trần Thị Nhung - Chánh Văn phòng Sở, tổ viên.

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ soạn thảo
1. Tổ chức xây dựng Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 26/2013/QĐUBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý
hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đảm bảo chất lượng, đúng trình tự,
thủ tục và thời gian quy định.
2. Kinh phí cho nhiệm vụ soạn thảo văn bản thực hiện theo Nghị quyết số
07/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số
1865/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị.
3. Tổ soạn thảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Sở; Chánh Thanh tra Sở; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, TTra.
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