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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số:  27 /QĐ-SKHCN 

 

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

 
Lạng Sơn, ngày 05 tháng 3 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

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 Ủy ban 
nhân dân 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 Hướng dẫn số 156/HD-UBQG ngày 26 tháng 11 năm 2004 của Uỷ 
ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam về tổ chức hoạt động vì sự tiến bộ 
của Phụ nữ; 

Xét đề nghị của Thường trực Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở, 
 

                                                                                                                                                                                                                                                    QUYẾT ĐỊNH: 
 

          Điều 1. Kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Lạng Sơn gồm các ông (bà) có tên sau:  

1. Bà Bế Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở KH&CN - Trưởng ban. 

2. Ông Nguyễn Như Thủy, Chánh Văn phòng Sở - Phó Trưởng ban thường 
trực. 

3.  Bà Đỗ Thu Hạnh, Trưởng phòng Quản lý Khoa học - Ủy viên. 

4.  Ông Trần Quốc Anh, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng - Ủy viên. 

5. Bà Nguyễn Minh Hà, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa 
học - công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm - Ủy viên. 

6. Bà Triệu Thị Hải, Chuyên viên Văn phòng Sở - Ủy viên (thư ký). 
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Điều 2. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch 
hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ hàng 
năm; phối hợp với các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức các 
hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực 
hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về sự tiến bộ của phụ nữ, bình 
đẳng giới đối với nữ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và báo 
cáo kết quả thực hiện định kỳ hoặc theo yêu cầu của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ 
tỉnh. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 15/QĐ-SKHCN ngày 11/3/2019 của 
Sở Khoa học và Công nghệ về việc Kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở 
Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

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

GIÁM ĐỐC 
 
 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
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