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Kính gửi :   
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 
 

  

Căn cứ Điều 130 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; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đính chính 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, cụ thể như sau: 

Tại Khoản 2 Điều 16 đã ghi: ... (Quy định tại Khoản 3, Điều 8 Quyết định 
số 05/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn 
ban hành Quy định nội dung và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn). 

Nay đính chính như sau: ... (Quy định tại Khoản 1, Điều 8 Quyết định số 
05/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban 
hành Quy định nội dung và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn). 

Các nội dung khác tại Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 
của UBND tỉnh Lạng Sơn không thay đổi./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chính phủ; 
- Bộ Khoa học và Công nghệ; 
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp; 
- Thường trực Tỉnh ủy;  
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Cổng TTĐT, Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX, (LTT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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