
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:         /2020/QĐ-UBND Lai Châu, ngày        tháng 6 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến và hướng dẫn thi hành Điều lệ 

sáng kiến trên địa bàn 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 Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; 

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 19/6/2009; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

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

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban 

hành Điều lệ về sáng kiến;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

 Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến ban hành 

theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019 của Bộ Tài chính quy 

định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện 

hoạt động sáng kiến; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hoạt động sáng 

kiến và hướng dẫn thi hành Điều lệ sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-18-2013-tt-bkhcn-huong-dan-thi-hanh-dieu-le-sang-kien-322b1.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-13-2012-nd-cp-dieu-le-sang-kien-211a0.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-03-2019-tt-btc-muc-chi-tu-ngan-sach-nha-nuoc-de-thuc-hien-hoat-dong-sang-kien-630a1.html
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 Điều 2. Hiệu lực thi hành 

 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2020. 

 2. Quyết định này thay thế các quyết định: 

 a) Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc ban hành Quy định xét, công nhận và quản lý hoạt động sáng kiến 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

 b) Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND, ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định tại Quyết định số 

29/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Lai Châu. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân 

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

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
 - Như Điều 3; 

 - Văn phòng Chính phủ; 

 - Bộ KH&CN (Vụ Pháp chế; Cục SHTT); 

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

 - TT. Tỉnh uỷ; 

 - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

 - TT. HĐND tỉnh; 

 - UBMTTQVN tỉnh; 

 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

 - VPUBND tỉnh: V, C, CB; 

 - Lưu: VT, VX4. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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