
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 175 /SKHCN-QLCN 
V/v cử cán bộ tham gia Hội đồng sáng 

kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2019 

Lạng Sơn, ngày  18 tháng 03 năm 2019 

 
Kính gửi: 

 
 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Các Sở: Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; 
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. 

 

Căn cứ Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Khoa học và Công 
nghệ (KHCN) nhận được 04 Hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh thuộc lĩnh 
vực Khoa học xã hội. Trong đó có hai sáng kiến sau: 

- Sáng kiến 2: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chống thất thu ngân 
sách trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

- Sáng kiến 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về 
phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

Để đảm bảo tính khách quan, trung thực, phục vụ công tác xét công nhận sáng 
kiến của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh theo quy định và để có cơ sở trình UBND tỉnh 
thành lập Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh, Sở KHCN đề nghị Quý cơ quan cử cán bộ có 
trình độ chuyên môn và kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực và chuyên ngành của các 
sáng kiến trên để tham gia Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2019. Cụ thể như sau: 

1. Sở Tư Pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Mỗi đơn vị cử 01 cán bộ có trình độ 
chuyên môn liên quan đến nội dung Sáng kiến 2, làm thành viên Hội đồng; 

2. Văn phòng UBND tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: Mỗi đơn 
vị cử 01 cán bộ có trình độ chuyên môn liên quan đến nội dung Sáng kiến 3, làm thành 
viên Hội đồng; 

Văn bản cử  cán bộ tham gia (Họ và tên, trình độ chuyên môn hoặc chức danh 
khoa học, chức vụ, đơn vị công tác, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)  đề nghị gửi về Sở 
KHCN theo địa chỉ: 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn. Điện 
thoại: 0205.3855.919 (hoặc ông Lưu Bá Mạc, số điện thoại 0946.587.357). Đồng thời, 
bản điện tử gửi về hòm thư: pqlcn@langson.gov.vn. Thời gian: Trước 15h00, ngày 
19/03/2019. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các Quý cơ quan để Sở KHCN 
hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Trân trọng cảm ơn./. 
 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLCN. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký) 
 
 
 

Trần Hữu Đắc 
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