
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH  LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh 
 

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 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 quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 

06/2020/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh về việc 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 ngày 19/4/2018 

của UBND tỉnh Lạng Sơn; 

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

104/TTr-SKHCN ngày 31/12/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh, gồm 07 thành viên sau: 

1. Thạc sỹ Trần Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: 

Chủ tịch Hội đồng; 

2. Thạc sỹ Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: 

Phó Chủ tịch Hội đồng; 

3. Cử nhân Nguyễn Minh Hà, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng, phát triển 

khoa học - công nghệ và Đo lường, chất lượng sản phẩm, Sở Khoa học và Công 

nghệ: Thành viên; 

4. Thạc sỹ Nguyễn Minh Thế, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học - Công 

báo, Văn phòng UBND tỉnh: thành viên; 
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5. Thạc sỹ Lê Đình Quyến, Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng, Sở 

Giáo dục và Đào tạo: Thành viên; 

6. Bác sỹ Lý Kiên Trung,  Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Lạng Sơn: Thành viên; 

7. Thạc sỹ Nguyễn Minh Huấn, Phó Trưởng Phòng Quản lý công nghệ và 

Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ: Thư ký Hội đồng. 

Điều 2. Hội đồng Sáng kiến có nhiệm vụ đánh giá, chấm điểm sáng kiến 

“Website quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân, sở 

hữu trí tuệ, sáng kiến, đăng ký kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ, các cuộc 

thi sáng tạo cấp tỉnh” và đề nghi ̣cơ quan thường trưc̣ Hội đồng Sáng kiến cấp 

tỉnh trình Chủ tic̣h UBND tỉnh xem xét, quyết điṇh công nhận sáng kiến cấp tỉnh 

theo quy điṇh hiện hành. 

Hội đồng Sáng kiến 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 Hội đồng 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: KGVX, THNC, THCB; 

- Lưu: VT, KGVX (LTT) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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