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QUYẾT ĐỊNH  
Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, xếp loại kết quả 

thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Sở KH&CN 

 

Gi¸m ®èc Së KHoa häc vµ c«ng nghÖ 
 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên 
chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn 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; Quyết định 06/2018/QĐ-UBND ngày 
30/01/2018 của UBND tỉnh về việc 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; 

Căn cứ Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh 
ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối 
với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ 
năm 2019 của Sở KH&CN gồm các ông (bà) có tên sau: 

 1. Bà Nguyễn Thị Hà - Giám đốc Sở - Chủ tịch Hội đồng; 

  2. Ông Trần Hữu Đắc - Phó giám đốc Sở - Phó chủ tịch Hội đồng; 

3. Ông Nguyễn Như Thủy - Chánh Văn phòng - Thành viên; 

4. Ông Hoàng Minh Lũy - Trưởng phòng KHTC - Thành viên; 

5. Bà Đỗ Thu Hạnh - Trưởng phòng QLKH - Thành viên; 

6. Ông Lưu Bá Mạc - Trưởng phòng QLCN&QLCN - Thành viên; 

7. Bà Phạm Thị Thanh – Chánh thanh tra Sở - Thành viên; 

 8. Ông Trần Quốc Anh - Chi cục Trưởng Chi cục TĐC - Thành viên; 

9. Bà Hoàng Thị Bích Giang - Công chức biệt phái - Thư ký. 



Điều 2. Hội đồng đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sở 
KH&CN có nhiệm vụ:  

- Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan, 
đơn vị. Chịu trách cung cấp các tài liệu minh chứng liên quan theo chức năng, 
nhiệm vụ của phòng, đơn vị. 

- Tổ chức đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 theo 
mức độ của từng tiêu chí. Hoàn thiện hồ sơ, tài liệu kiểm chứng gửi Hội đồng thẩm 
định của tỉnh trước ngày 10/12 theo quy định. 

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, các đơn vị 
trực thuộc Sở và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này. 

 
 Nơi nhận: 
- Như điều 3 t/h; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, VP. 
 
 

GIÁM ĐỐC 
 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
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