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QUYẾT ĐỊNH  
Thành lập Tổ soạn thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung và 

mức chi cho hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn   
             

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật;  

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND 
tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND 
ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định 
số 08/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 
Lạng Sơn; 

Thực hiện Công văn số 3028/VP-KGVX ngày 24/7/2019 của Văn phòng 
UBND tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung và 
mức chi cho hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Công văn cử cán 
bộ tham gia Tổ soạn thảo của các cơ quan: Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng 
UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý công nghệ và Quản lý chuyên 
ngành, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ soạn thảo Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy 
định nội dung gồm các thành viên có tên sau đây: 

1. Ông Trần Hữu Đắc - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Tổ trưởng; 

2. Ông Lê Trọng Tuấn - Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng 
UBND tỉnh: Tổ phó; 

3. Bà Phạm Thị Thanh - Trưởng phòng Quản lý công nghệ và quản lý 
chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ: Thành viên; 

4. Ông Hoàng Minh Luỹ - Trưởng phòng Kế hoạch và Tài chính, Sở Khoa 
học và Công nghệ: Thành viên; 

5. Bà Trần Thị Hải Yến - Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên và Giáo 
dục chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo: Thành viên; 



 

6. Ông Nguyễn Đình Tuân - Chuyên viên, Văn phòng HĐND tỉnh: Thành viên; 

7. Bà Đinh Thị Thanh Hà - Chuyên viên, Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn 
bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp: Thành viên; 

8. Bà Đào Thị Thu Hà - Chuyên viên, Phòng Tài chính hành chính sự 
nghiệp, Sở Tài chính: Thành viên; 

9. Bà Triệu Thị Hải - Chuyên viên pháp chế, Sở Khoa học và Công nghệ: 
Thành viên; 

10. Ông Lưu Bá Mạc - Phó trưởng phòng Quản lý công nghệ và quản lý 
chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ: Thư ký. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ soạn thảo:  

1. Có trách nhiệm xây dựng Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định 
nội dung và mức chi cho hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đảm bảo 
được các yêu cầu phù hợp với văn bản cấp trên, tình hình thực tiễn, kinh tế - xã 
hội của địa phương và tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây 
dựng theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

2. Thành viên Tổ soạn thảo được hưởng các chế độ theo quy định hiện 
hành (nếu có). Địa điểm làm việc: Tại Sở Khoa học và Công nghệ. Thời gian làm 
việc: Tháng 8, 9 năm 2019 (Thời gian làm việc cụ thể do cơ quan chủ trì quyết 
định và thông báo đến các thành viên). 

3. Tổ soạn thảo tự giải thể khi Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về 
nội dung và mức chi cho hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh được HĐND 
tỉnh ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng: Quản lý công nghệ và 
Quản lý chuyên ngành; Kế hoạch Tài chính và các ông, bà có tên nêu tại Điều 1 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT; QLCN.  
 

GIÁM ĐỐC 
  
 

 (Đã ký) 
 
 

 
Nguyễn Thị Hà 
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