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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công năm 2023 

sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ 

trên địa bàn tỉnh thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu theo  

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về thực hiện 

giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công  

sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy 

định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 

sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

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

88/TTr-SKHCN ngày 24/11/2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công năm 2023 sử dụng 

kinh phí ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn 

tỉnh thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu theo Nghị định số 32/2019/NĐ-

CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc 

đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn 

kinh phí chi thường xuyên (chi tiết theo Phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  
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Căn cứ tình hình thực tế khi triển khai, Sở Khoa học và Công nghệ có trách 

nhiệm thường xuyên rà soát danh mục dịch vụ sự nghiệp công về số lượng dịch 

vụ phát sinh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung 

cho phù hợp theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa 

học và Công nghệ, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn; Thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Ban VH-XH, HĐND tỉnh;  

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KGVX, TH, TTTT;  

- Lưu: VT, KGVX(HTHT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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