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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH ỦY 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 Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ Tướng 

Chính phủ về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật; 

Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức Hội thi Sáng 

tạo kỹ thuật số 1778/2006/QCLT/LHH/BKHCN/TLĐLĐ/TWĐTNCSHCM ngày 

25/12/2006 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học 

và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 349/QĐ-LHHVN ngày 06/5/2020 của Liên hiệp các 

Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ 

thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020-2021); 

Căn cứ Công văn số 229/LHHVN  ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Liên 

hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc tổ chức triển khai hội thi 

Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020-2021); 

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

06/TTr-SKHCN ngày 18/01/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn 

(Hội thi) gồm các thành viên sau: 

1. Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trưởng Ban; 

2. Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ: Phó trưởng Ban Thường 

trực; 

3. Đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng 

Sơn: Phó trưởng Ban; 

4. Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo: Thành viên; 

5. Đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Thành viên; 

6. Đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Thành viên; 
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7. Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Thành 

viên; 

8. Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương: Thành viên; 

9. Mời đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia làm thành 

viên; 

10. Mời đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia làm 

thành viên;  

11. Mời đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tham gia làm thành 

viên. 

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan có tên tại Điều 1 

phân công, cử lãnh đạo phụ trách lĩnh vực liên quan tham gia Ban Tổ 

chức. 

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổ chức 

1. Thành lập Ban Thư ký, Hội đồng Giám khảo, ban hành Thể lệ Hội thi, 

Quy chế chấm điểm các giải pháp kỹ thuật tham dự Hội thi. 

2. Xây dựng kế hoạch, trực tiếp tổ chức Hội thi và hướng dẫn các tổ chức, 

cá nhân về thủ tục hồ sơ dự thi.  

3. Tuyên truyền, vận động tham gia Hội thi bằng nhiều hình thức phong 

phú nhằm cổ vũ, động viên các tác giả, các nhà sáng tạo tham gia Hội thi, 

nghiên cứu, áp dụng rộng rãi các giải pháp sáng tạo vào sản xuất và đời sống. 

4. Xem xét giải quyết khiếu nại của các tổ chức, cá nhân dự thi (nếu có). 

5. Chấm điểm, xét trao tặng giải thưởng Hội thi; tổ chức tổng kết và lựa 

chọn các giải pháp, mô hình tham dự Hội thi toàn quốc; tư vấn, hỗ trợ đăng ký 

quyền Sở hữu trí tuệ; đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng cho các 

tập thể, cá nhân theo quy định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ 

quan liên quan và các thành viên Ban Tổ chức tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C,PCVP UBND tỉnh; 
các phòng: KGVX, THNC, THCB; 
- Lưu: VT, KGVX (LTT). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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