
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-UBND 

 

TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động sáng kiến  

trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/5/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban 

hành Điều lệ Sáng kiến; 

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến, 

ban hành kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn  sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định về hoạt 

động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 

36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế thành phố tại Tờ trình số 16/TTr-

KT ngày 28/4/2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hoạt động sáng 

kiến trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

629/QĐ-UBND ngày 12/03/2021 của UBND thành phố Lạng Sơn Quy định về 

hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Trưởng các phòng: Kinh tế, 

Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch 

UBND các phường, xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Sở KH và CN; 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP;  

- CT, PCT UBND TP; 

- Các cơ quan, phòng, ban, ngành, đảng, đoàn thể TP; 

- UBND các phường, xã; 

- Trang thông tin điện tử TP; 

- Lưu VT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 

[ơ 
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