
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN  

 

CỘNG  HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2020 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Tổ chức  

Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

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

Căn cứ Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 14/8/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2017 - 2020; Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 04/01/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng 

Sơn năm 2020; 

  t đề nghị của  iám đốc Sở Khoa h c và C ng nghệ tại T  tr nh số     

14/TTr-SKHCN ngày 09/3/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

tỉnh Lạng Sơn, gồm các thành viên sau:  

1. Ông Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trưởng ban; 

2. Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ: Phó Trưởng ban; 

* Các thành viên: 

3. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; 

4. Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

5. Lãnh đạo Sở Công Thương; 

6. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; 

7. Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

8. Lãnh đạo Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

9. Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 
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Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổ chức: 

1. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc phát động và tổ chức Cuộc 

thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2020 đúng theo mục đích, 

yêu cầu kế hoạch đề ra. 

2. Ban hành các văn bản liên quan đến công tác tổ chức Cuộc thi khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2020; tổ chức triển khai Cuộc thi 

đạt hiệu quả thiết thực, tiết kiệm. 

3. Quyết định thành lập Tổ thư ký để giúp việc và tổ chức triển khai thành 

công Cuộc thi; tổng kết, đánh giá kết Cuộc thi và báo cáo UBND tỉnh theo quy 

định. 

4. Trưởng Ban Tổ chức được sử dụng con dấu của UBND tỉnh; Phó Trưởng 

Ban Tổ chức được sử dụng con dấu của Sở Khoa học và Công nghệ trong quá 

trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên Ban Tổ chức làm việc theo 

chế độ kiêm nhiệm. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ 

quan, đơn vị có thành viên tham gia Ban Tổ chức và các thành viên Ban Tổ chức 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (thực hiện);  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND  tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND  tỉnh,  

  các phòng: KGVX, TH, THCB; 

- Lưu: VT, KGVX (LTT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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