
ỦY 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 11 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2020 
 

 

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 Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban 

hành Điều lệ Sáng kiến;  

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ 

Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 

của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND 

tỉnh ban hành quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 

số nội dung của quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban 

hành kèm theo Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND; 

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

số 75/TTr-SKHCN ngày 06/11/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2020 đối với sáng kiến: “Nâng 

cao hiệu quả ứng dụng phần mềm hệ thống quản lý nghiệp vụ Hội đồng nhân 

dân” của đồng tác giả: Trần Thanh Nhàn, Phạm Đức Toàn; đơn vị công tác: Văn 

phòng HĐND tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 2. Sáng kiến được công nhận là cơ sở để xét tặng các danh hiệu thi 

đua, hình thức khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các 

văn bản hướng dẫn thi hành.  
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Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công 

nghệ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các cá nhân 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; 

- Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh); 

- PCVP UBND tỉnh, 

các phòng: KG-VX, TH-NC, THCB; 

- Lưu: VT, KG-VX(NCD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
  

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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