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QUYẾT ĐỊNH     

Ban hành Quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; 

Căn cứ Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy làm việc của Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Điện Biên. 

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

Quyết định số 638/QĐ-SKHCN ngày 31/12/2013 của Sở Khoa học và Công 

nghệ về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Khoa học và Công 

nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Bộ KHCN; 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh;     (Báo cáo) 

- UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- PKT, KT-HT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hạnh 
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