
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:        /QĐ-SKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của các phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên 

chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; Quyết định 06/2018/QĐ-UBND ngày 

30/01/2018 của UBND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 

08/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng 

Sơn; 

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Sở. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của các Phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Lạng Sơn. 

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

17/QĐ-SKHCN ngày 19/02/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn thuộc Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn. 

 Điều 3. Chánh văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở 

Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu VT, VP. 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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