
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đổi tên Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh 

thành Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn và phê duyệt Điều lệ  

(sửa đổi, bổ sung) Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn    

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

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

 Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy 

định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;  

Căn cứ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của 

Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;  

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 

của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 

33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 280/TTr-SNV ngày 

19/6/2020 và đề nghị của Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng tỉnh tại Báo cáo 63/BC-NTD ngày 29/5/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép đổi tên Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng tỉnh thành Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 2. Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Bảo vệ người tiêu dùng 

tỉnh Lạng Sơn đã được Đại hội khóa III, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng tỉnh (nay là Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn) nhiệm 

kỳ 2020-2025 thông qua ngày 28/5/2020. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Công 

Thương; Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: KT.CHỦ TỊCH 
- Như Điều 4;                     PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở KH&CN, Cục QLTT tỉnh;  

- Hội Bảo vệ NTD tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

 các Phòng: KT, THNC, TT THCB; 

- Lưu: VT, THNC(HXĐ). 
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