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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số:  971 /TB-SKHCN 

 

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

 
Lạng Sơn, ngày 03 tháng 12  năm 2019 

 
THÔNG BÁO 

Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 

 

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 2069/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Lạng Sơn. 

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn thống nhất phân công  
nhiệm vụ các đồng chí Ban lãnh đạo Sở như sau: 

1. Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở  

Phụ trách chung, chỉ đạo mọi hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Lạng Sơn; chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ 
tịch UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ và pháp luật về toàn bộ hoạt động 
của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.  

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:  

- Công tác tổ chức cán bộ; Quy hoạch, kế hoạch, tài chính; Quản lý khoa 
học. 

- Công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Hợp tác khoa học và 
công nghệ. 

- Công tác về phát triển thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ, tiềm lực khoa học và 
công nghệ.  

- Công tác khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. 

- Theo dõi, chỉ đạo các đề tài, dự án khoa học và công nghệ  thuộc lĩnh vực 
Chính trị an ninh quốc phòng, nông nghiệp.   
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-  Trực tiếp theo dõi, phụ trách:  

+ Phòng: Quản lý Khoa học, Kế hoạch- Tài chính, Văn phòng Sở, Thanh 
tra Sở. 

+ Công tác khoa học và công nghệ tại các huyện: Lộc Bình, Đình Lập, Văn 
Lãng, Thành phố Lạng Sơn.  

- Là Chủ tịch hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Kỷ luật, Hội đồng sáng 
kiến, Hội đồng nâng bậc lương của cơ quan. 

- Tham gia các ban chỉ đạo, Hội đồng,... của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ 
trách. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ 
Khoa học và Công nghệ giao. 

- Chủ tài khoản của Sở. 

2. Đồng chí Trần Hữu Đắc, Phó Giám đốc Sở thường trực 

Thay mặt Giám đốc Sở phụ trách, điều hành công việc của Sở khi Giám 
đốc Sở đi vắng. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các 
lĩnh vực công tác được giao. Giúp Giám đốc Sở lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công 
tác sau:  

- Công tác về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. 

- Công tác quản lý công nghệ, an toàn bức xạ và hạt nhân. 

- Công tác an ninh trật tự của đơn vị; Hành chính - Quản trị; Dân vận. 

- Theo dõi các đề tài, dự án, ứng dụng tiến bộ KH&CN, chuyển giao công 
nghệ thuộc lĩnh vực Kỹ thuật - công nghệ. 

-  Trực tiếp theo dõi, phụ trách:  

 + Phòng Quản lý Công nghệ và Quản lý Chuyên ngành; Chi cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng. 

 + Công tác khoa học và công nghệ tại các huyện: Văn Quan, Bình 
Gia, Bắc Sơn. 

- Là người phát ngôn của Sở. 

- Là chủ tài khoản ủy quyền. 

 - Tham gia các ban chỉ đạo, Hội đồng,... của tỉnh thuộc lĩnh vực được 
phân công phụ trách.  

-  Giải quyết các công việc, nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân 
công, uỷ quyền. 

3. Đồng chí Bế Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở  

Thay mặt Giám đốc Sở phụ trách, điều hành công việc của Sở khi Giám 
đốc Sở và Phó giám đốc thường trực đi vắng. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc 
Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được giao. Giúp Giám đốc Sở lãnh 
đạo, chỉ đạo các mặt công tác sau: 
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- Công tác thông tin, thống kê khoa học và công nghệ. 

- Công tác sở hữu trí tuệ. 

- Công tác cải cách hành chính; Công tác sáng kiến. 

- Công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ đối với 
doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh. 

- Theo dõi các đề tài, dự án, ứng dụng tiến bộ KH&CN, chuyển giao công 
nghệ trong các lĩnh vực Khoa học Văn hóa - Xã hội, Y dược. 

- Trực tiếp theo dõi, phụ trách:  

+ Trung tâm ứng dụng, phát triển khoa học – công nghệ và đo lường, chất 
lượng sản phẩm. 

 + Công tác khoa học và công nghệ tại các huyện: Cao Lộc, Chi Lăng, 
Tràng Định, Hữu Lũng. 

- Là chủ tài khoản ủy quyền. 

 - Tham gia các ban chỉ đạo, Hội đồng,... của tỉnh thuộc lĩnh vực được 
phân công phụ trách.  

 - Giải quyết các công việc, nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân 
công, uỷ quyền. 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các cơ quan, 
đơn vị trong và ngoài tỉnh biết để tiện liên hệ công tác./. 

 

 
  Nơi nhận: 
- Bộ KH&CN; 
- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;   
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, VPTU;  
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, Thành phố; 
- Các sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh;  
- Sở KH&CN các tỉnh, Thành phố; 
- Lãnh đạo Sở; các phòng, đơn vị trực thuộc; 
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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