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QUYET ifiNil 
V vic bäi bô Van ban quy phm pháp 1n  do Uy ban nhãn dan tinh ban hành 

U BAN NUAN DAN TINII NINH BINU 

Can ctLut Ta chic chInh quyn d/aphwo'ng ngày 19/6/2015, 
Can cü'Lut ban hành Van ban quyphgmpháp lut ngày 22/6/2015, 
Can c& Nghj djnh so" 34/2016/ND-CP ngày 14/5/2016 cüa ChInh phi quy djnh 

chi tiêt m5t so' diêu và biçnpháp thi hành Luát ban hânh Van ban quyph4lmpháp lut, 
Can cz ThOng & lien tjch so' 29/2014/IJLT-BKHCN-BNV ngây 15/10/2014 cüa 

Bç5 trithng Bç5 Khoa hQc và Cong ngh và Bç5 truth'zg Bc5 Nç$i vy huthig dth'z chth náng 
nh4êm qiênh1vàccrcáutôchiacaquanchiênmônvêkJ1oahQcvàcóngngh 
thu5cUybannhndáncáptnkcáplmyn 

Theo d nghj cia Giám d6c Sà Ni vy. 

QUYET DINU: 

Diu 1. Bãi bó Vn ban quy phm pháp 1ut do Uy ban nhân dan tinh ban hành, 
ci th rihu sau: 

- Bãi bó Quyt djnh s 17/2015/QD-UBND ngày 26/6/2015 cüa Uy ban 
nhân dan tinh Ninh BInh v vic ban hành Quy djnh chüc näng, nhim vii, quyên 
han, cci câu to chüc và biên chê cUa Chi ciic Tiêu chuân Do hx&ng Chat luqng 
thuc Si Khoa hçc và Cong ngh tinh Ninh Bmnh. 

L do: Theo quy djnh tai  Khoan 17, Diu 2 Thông tu lien tjch s 
29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 cUa B trtthng BO Khoa hçc và 
Cong ngh, B tru&ng B Ni vti thI vic ban hành Quy djnh chCrc nng, nhim vçi, 
quyn hin, t chüc b may và mii quan h cong tác cüa các &m vi trirc thuc 
S& Khoa hc và Cong ngh thuc thm quyn cüa S Khoa h9c và Cong ngh. 

- Bãi bô quy dnh Trung tam K5 thi4t Tiêu chun Do hthng chat luqng 
trrc thuc Chi c1ic Tiêu chuân Do luông Chat krcrng quy djnh tai  Khoãn 3, Diêu 5 
Quy djnh chirc näng, nhim v11, quyên han, Ca Can to chc và biên chê cUa 
Sà Khoa h9c và Cong ngh tinh Ninh BInh ban hành kern theo Quyêt djnh so 
16/2015/QD-UBND ngày 26/6/2015 cUa Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh. 

L do: Ngày 0 1/3/2019, Uy ban nhân dan tinh dâ ban hành Quy& djnh sé 
290/QD-UBND ye vic sap nhp Trung tam K thi4t TiCu chuân Do hthng 
Chat luçing, Trung tam Tfng diing tiên b khoa h9c và cong ngh, Trung tam Thông tin 
và Thng kê khoa hçc và cong ngh thành Trung tam Tfng diing, Thông tin Khoa hçc 
cong ngh và Do 1u?mg thir nghim trirc thuc Sâ Khoa hQc va Cong nghê. 



TM. TJ( BAN NUAN DAN 
KT. CHU TICH 

CHU T!CH 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu hrc thi hãnh k tr ngày 01 thong 4 nàm 2019. 
Diu 3. Chánh Vn phông U ban nhân dan tinh, Giám d& các S&: Ni vçi, 

Khoa hçc và Cong ngh; Thu tru&ng các co quan, don vj và các to chüc, cá nhân 
khác có lien quan chu trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

No'inhân: 
-NhuDiéu3; 
- Bô Ni vu; 
- Bô Khoa hçc và Cong ngh; 
- Ciic Kiêm tra Van ban QPPL B Ti.r pháp; 
- Thi.rting trçrc Tinh ñy; 
- Thing trc FIDND tinh; 
- Doàn Dai biêu Quoc hi tinh; 
- Uy ban MflQ Vit Narn tinh; 
- Website ChInh phü; Cong báo tinh; 
-Luu:VT,VP7/ 
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