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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 13/2020/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 31 tháng 03 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định một số nội dung thực hiện hỗ 

trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt 

động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 

số 35/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013; 

Căn cứ Luật chuyển giao công nghệ ngày 19/6/2017; 

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và 

công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển 

giao công nghệ; 

Căn cứ Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về quy định chính sách hỗ trợ tài chính trong 

chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học, công 

nghệ trên địa bàn tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

176/TTr-SKHCN ngày 05 tháng 03 năm 2020, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung thực 

hiện hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các 

hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 

số 35/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, cụ 

thể như sau: 

1. Bổ sung Điều 6a vào sau Điều 6, như sau: 
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“Điều 6a. Điều kiện được hưởng hỗ trợ  

Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 09/2019/NQ-

HĐND ngày 23 tháng 7 năm  2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về quy 

định chính sách hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ 

và các hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh”. 

2. Bãi bỏ các quy định sau: 

a. Bãi bỏ khoản 3, khoản 4 Điều 3. 

b. Bãi bỏ khoản 3, khoản 4, Điều 4. 

c. Bãi bỏ khoản 2, khoản 3, Điều 5.  

d. Bãi bỏ khoản 2, khoản 3, Điều 6. 

3. Lược bỏ cụm từ “quy định” trong phần tên gọi của Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2020. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và 

Công nghệ, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;    

- Bộ KH&CN; 

- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c); 

- Đoàn Đại biểu QH tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- Sở Tư pháp; 

- VP UBND tỉnh: V, CB; 

- Lưu: VT, Vx4. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-03-31T18:33:47+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tống Thanh Hải<tongthanhhai-laichau@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu - ĐT: 02133791558 - Email: sotttt@laichau.gov.vn
	2020-03-31T19:03:17+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu<laichau@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




