
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số:  175 /QĐ-SKHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày 25 tháng 11 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2019 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

 

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 168/QĐ-SKHCN ngày 16/11/2018 của Sở KH&CN 
về việc ban hành quy định xét công nhận sáng kiến của Sở KH&CN; 

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở Sở KH&CN, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
[ 

Điều 1. Công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2019 đối với 02 sáng kiến (có 
danh sách kèm theo Quyết định này). 

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. Thường trực Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở Sở KH&CN, Chánh văn 
phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở và cá 
nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. 

 
 

 

  Nơi nhận:  
- Như điều 3; 
- Lãnh đạo Sở;  
- Lưu: VT, HĐSK. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
 
 
 
 



DANH SÁCH SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ ĐƯỢC CÔNG NHẬN NĂM 2019 
(Kèm theo Quyết định số 175 /QĐ-SKHCN ngày 25 /11/2019 của Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn) 

 

Stt Tên sáng kiến Họ và tên tác giả Chức vụ 
Đơn vị 

công tác 

Xếp 
loại 
sáng 
kiến 

Ghi 
chú 

Nguyễn Thị Hà Giám đốc 

1 

Giải pháp nâng cao hiệu quả đề xuất nhiệm 
vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN sử dụng 
ngân sách nhà nước cấp quốc gia triển khai 
thực hiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Đỗ Thu Hạnh 

Trưởng phòng Quản lý 
Khoa học 

Khá 
Đồng 
tác giả 

2 
Website quản lý giấy phép tiến hành công 
việc bức xạ (thiết bị X.quang) trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn 

Lưu Bá Mạc 
Trưởng phòng Quản lý 
công nghệ và quản lý 

chuyên ngành 

Sở 
KH&CN 

Tốt  
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