
  

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

do Trung ương quản lý ở địa phương thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, 

chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025 

 

 

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 thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao 

tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, 

miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025; 

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

tỉnh Lạng Sơn 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; 

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

86/TTr-SKHCN ngày 17 tháng 9 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu dự án do Trung 

ương quản lý ở địa phương thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao 

tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, 

miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025 đối với dự án: “Ứng dụng 

tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất gạch xi măng - cốt liệu từ các 

nguyên liệu có sẵn ở tỉnh Lạng Sơn”, gồm các 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 Đinh Kỳ Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương: Phó Chủ tịch 

Hội đồng; 
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3. Thạc sỹ Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng: Ủy viên 

phản biện 1; 

4. Kỹ sư Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Ủy 

viên phản biện 2; 

5. Kỹ sư Trần Hữu Đắc, Nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công 

nghệ: Ủy viên; 

6. Cử nhân Dương Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng: Ủy 

viên; 

7. Kỹ sư Nông Quang Hiệu, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng 

công trình xây dựng, Sở Xây dựng: Ủy viên; 

8. Thạc sỹ Đỗ Thu Hạnh, Trưởng Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học 

và Công nghệ: Thư ký khoa học. 

 Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm tư vấn 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; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban VHXH, HĐND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX(NTH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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