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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đặc cách công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2016  
 

 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

 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 kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của 
Chính phủ;  

Căn cứ Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của Chủ tịch 
UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng sáng kiến cấp 
tỉnh; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số    
16/TTr-SKHCN ngày 27/4/2017, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đặc cách công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2016 đối với Đề tài 
“Nghiên cứu triển khai kỹ thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phẫu thuật nội soi ổ 
bụng đặt lưới tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn” của đồng tác giả Hoàng 
Thế Hạnh và Nguyễn Lập Cầu (Có danh sách kèm theo). 

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.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

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; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh; 
- Ban TĐKT tỉnh; 
- Các sở: YT, NV; 
- PCVP UBND tỉnh, 
các phòng: KGVX, TH, THCB; 
- Lưu: VT, (LTT). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

  
 
 
 
                     

Hồ Tiến Thiệu 
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DANH SÁCH  

Đặc cách công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2016 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND  ngày      /5/2017 

của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

 

STT Tên sáng kiến 
Tác giả/ 

Nhóm tác giả 
Chức vụ/ đơn vị 

Hoàng Thế Hạnh 
Phó Giám đốc 
Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Lạng Sơn 

1 

Đề tài nghiên cứu khoa học: 
“Nghiên  cứu triển khai kỹ 
thuật điều trị thoát vị bẹn 
bằng phẫu thuật nội soi ổ 
bụng đặt lưới tại Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh Lạng  Sơn”  

Nguyễn Lập Cầu 

Trưởng Khoa 
Ngoại tổng hợp - 
Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Lạng Sơn 
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