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Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 
Ngày 12/3/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Tờ trình số 15/TTr-SKHCN 

về việc thành lập Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2019, sau khi nghiên cứu lại 
các quy định hiện hành và công văn trao đổi giữa các cơ quan liên quan, Sở Khoa học 
và Công nghệ xin điều chỉnh thành viên tham gia các Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đợt 
1 năm 2019, cụ thể như sau: 

1. Trong Danh sách Hội đồng đánh giá hồ sơ 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”: 

a) Thay thế “Cử nhân Bế Thị Hòa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh” 
bằng “Cử nhân Lưu Thị Thu Hương, Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản 
Quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp”. 

b) Thay thế “Thạc sỹ Nguyễn Thu Hoài, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng, Sở 
Nội vụ” bằng “Cử nhân Vương Quang Hạnh, Trưởng phòng Khoa giáo -Văn xã, Sở 
Kế hoạch và Đầu tư”. 

2. Trong Danh sách hội đồng đánh giá hồ sơ 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”: 

a) Thay thế “Cử nhân Bế Thị Hòa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh” 
bằng “Cử nhân Lý Hồng Hải, Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh”. 

b) Thay thế “Thạc sỹ Nguyễn Thu Hoài, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng, Sở 
Nội vụ” bằng “Cử nhân Nguyễn Kim Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lạng 
Sơn”. 

3. Trong 04 Danh sách Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh, điều chỉnh nội dung: 

a) “Thành viên kiêm Ủy viên phản biện” thành “Thành viên”. 

b) “Thành viên kiêm Thư ký Hội đồng” thành “Thư ký Hội đồng”. 

Trên đây là đề nghị xin điều chỉnh một số nội dung trong Tờ trình số 15/TTr-
SKHCN ngày 12/3/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ, kính gửi UBND tỉnh xem 
xét, quyết định. 

  Nơi nhận: 
- Như trên:  
- Lãnh đạo sở; 
- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

               (Đã ký) 

 

 

Trần Hữu Đắc 



 2 

 


		2019-03-21T16:35:09+0700
	Việt Nam
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Khoa học và Công nghệ<khcn@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




