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QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung Khoản 8, Điều 6 Quy chế tổ chức và hoạt động của
Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/ỌĐ-UBND
ngày 14 tháng 4 năm 2016 của ủy ban nhân dân thành phố
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm, pháp luật ngày 22 thảng 6
năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của
Chính phủ quy định tố chức các cơ quan chuyên môn thuộc úy ban nhân dân
tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị định sổ 07/2012/NĐ-CP ngày 09 thảng 02 năm 2012 của
Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên
ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;
Căn cứ Nghị định số 213/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của
Chỉnh phủ về to chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định sổ 27/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2017 của
Chỉnh phủ về sửa đối, bố sung một sổ điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP
ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ ve tố chức và hoạt động của thanh
tra ngành Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 10
năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng
dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tố chức của cơ quan chuyên môn về
khoa học và câng nghệ thuộc úy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;
Thep đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình sổ
1673/TTr-SKHCN ngày 27 tháng 7 năm 2018; đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ
tại Tờ trình sổ 3054/TTr-SNV ngày 15 tháng 8 năm 2018 và ỷ kiến thẩm định
của Sở Tư pháp tại Công văn sổ 6788/STP-VB ngày 23 tháng 7 năm 2018.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 8, Điều 6 Quy chế tổ chức và hoạt động
của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND
ngày 14 tháng 4 năm 2016 của ủy ban nhân dân thành phố, như sau:

2
1Ể Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 8 Điều 6 như sau:
"Chi cục là tổ chức trực thuộc Sở, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc
Sở thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chât lượng;
thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý các dịch vụ công vê lĩnh vực tiêu
chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật;
thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;
Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng; chấp hành
sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở, đồng thời
chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuấn,
đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Tổng cục Tiêu chuẩn
Đo lường Chất lượng."
2. Bổ sung nội dung vào Điểm b, Khoản 8 Điều 6 như sau:
Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Khoản 2 Điều 1
Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12
năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành khoa học
và công nghệ".
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 9 năm 2018.
Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ,
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các
Sở, ngành và Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- UBMTTQÝN thành phố;
- VP Thành ủy và các Ban của Thành ủy;
- Văn phòng HĐND TP;
- Sở Nội vụ (3b);
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Trung tâm Công bhọt
- Lưu: VT, (VX/Đn) TV„rf4
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