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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ðỊNH
Về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 31/2016/Qð-UBND, ngày 06/7/2016 của
UBND tỉnh Quảng Ngãi
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 213/2013/Nð-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính
phủ về tổ chức và hoạt ñộng của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị ñịnh số 27/2017/Nð-CP ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 213/2013/Nð-CP ngày 20 tháng 12
năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt ñộng 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 cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về
khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình
số 527/TTr-SKHCN ngày 05/6 /2017 và Giám ñốc Sở Nội vụ tại Công văn số
1159/SNV ngày 23/6/2017.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Quy ñịnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 31/2016/Qð-UBND ngày 06/7/2016 của UBND
tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:
1. Bổ sung Khoản 1a vào sau Khoản 1 ðiều 1 về vị trí và chức năng, như sau:
“1a. Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi là cơ quan ñược
giao thực hiện chức năng thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ, thực hiện thanh
tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng”.
2. Bổ sung vào ñầu Khoản 6 ðiều 2 và bổ sung thêm Khoản 6a vào sau Khoản 6
ðiều 2 về nhiệm vụ và quyền hạn, như sau:

