
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:  200 /SKHCN-TTra  
V/v xin góp ý dự thảo Quyết định về việc 
bãi bỏ Quyết định số10/2003/QĐ-UB-

KT ngày19/5/2003 của UBND tỉnh  

Lạng Sơn, ngày  25 tháng 3  năm 2019 

 
 

           
            Kính gửi:   - Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 

 - UBND các huyện, thành phố 
 
 

Căn cứ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp Luật năm 2015; 
Nghị định 34/2016NĐ-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. 

Thực hiện Quyết định 414/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trong kỳ hệ thống hóa 
2014 - 2018 và Công văn số 778/VP-KGVX ngày 05/3/2019 của Văn phòng 
UBND tỉnh về việc đồng ý với đề xuất xây dựng Quyết định về việc bãi bỏ Quyết 
định số 10/2003/QĐ-UB-KT ngày 19/5/2003 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Để dự thảo Quyết định đảm bảo được các yêu cầu về nội dung, trình tự, thủ 
tục, phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật cấp trên và tình hình thực tiễn của 
địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các quý cơ quan tham gia ý kiến 
về nội dung Tờ trình, dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 
10/2003/QĐ-UB-KT ngày 19/5/2003 của UBND tỉnh Lạng Sơn về chính sách hỗ 
trợ, khuyến khích công tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ các loại giống 
gốc, giống đầu dòng và sản xuất các loại giống cây ăn quả, cây nông lâm nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Góp ý gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 
30/3/2019 để hoàn chỉnh trình UBND tỉnh ban hành. 

(Có hồ sơ dự thảo Quyết định kèm theo) 

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý cơ quan./. 
 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 
- HĐND tỉnh; 
- UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng QLKH; 
- Lưu: VT, TTra. (tthai). 
 

 

GIÁM ĐỐC 
 
 

(Đã ký) 
 

 
Nguyễn Thị Hà  
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