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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu  

kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
 

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 

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 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND 

tỉnh ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử 

dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

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

47/TTr-SKHCN ngày 20/7/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020 đối với dự án “Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận 

cho sản phẩm rau của thành phố Lạng Sơn”, gồm các thành viên sau: 

1. Thạc sỹ Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ 

tịch Hội đồng; 

2. Thạc sỹ Nông Bích Diệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn: 

Phó Chủ tịch Hội đồng; 

 3. Thạc sỹ Hoàng Văn Đảy, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn: Ủy viên phản biện 1; 

4. Kỹ sư Đinh Kỳ Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương: Ủy viên phản 

biện 2; 

5. Kỹ sư Đinh Thị Thu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn: Ủy viên; 

6. Kỹ sư Nguyễn Công Hà, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý chất lượng 

nông lâm sản và thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ủy viên; 
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7. Cử nhân Vy Thị Thúy, Chuyên viên Phòng Quản lý công nghệ và quản 

lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ: Thư ký khoa học.  

Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm đánh giá, nghiệm thu dự án theo các quy 

định hiện hành, chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

về khoa học và công nghệ.  

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công 

nghệ, Thủ trưởng các cơ quan có thành viên tham gia Hội đồng và các thành 

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

            

 Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KG-VX, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NCD). 

 

      KT. CHỦ TỊCH 

      PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

        Nguyễn Long Hải    
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