
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /SKHCN-QLCN 

V v    n    p ối  ợp, cử t àn  viên 

t am  ia Hội  ồn  sán  kiến cấp tỉn   

 ợt 1 năm 2020 

Lạng Sơn, ngày       tháng  3  năm 2020 

               

Kín   ửi:  

- Đản  ủy K ối các cơ quan tỉn ; 

- Ủy ban Kiểm tra Tỉn  ủy; 

- Văn p òn  UBND tỉn ; 

- Các Sở: Nôn  n  iệp & PTNT; Côn  T ươn ; 

- Huyện ủy Cao Lộc; UBND  uyện Cao Lộc; 

- T àn  ủy Lạn  Sơn; UBND t àn  p ố Lạn  Sơn . 

 

Căn cứ Ngh  quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 quy   nh nội 

dung và mức chi thực hiện hoạt  ộng sáng kiến trên   a bàn tỉnh Lạn  Sơn; 

Căn cứ Quyết   nh số 36 2018 QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND 

tỉnh Lạn  Sơn Quy   nh v  hoạt  ộng sáng kiến trên   a bàn tỉnh Lạn  Sơn; 

Quyết   nh số 06 2020 QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh Sửa  ổi, bổ 

sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy   nh v  hoạt  ộng sáng kiến trên   a bàn 

tỉnh Lạn  Sơn ban hành kèm theo Quyết   nh số 36 2018 QĐ-UBND, 

Sở K oa  ọc và Côn  n  ệ (KHCN) - Cơ quan t ườn  trực Hội  ồn  

Sán  kiến cấp tỉn  n ận  ược 03 Hồ sơ    n    côn  n ận sán  kiến cấp tỉn  

 ợt 1 năm 2020 (Danh sách được kèm theo tại Phụ lục). Sau khi rà soát và phân 

loại, các Hồ sơ nêu trên t uộc lĩn  vực K oa  ọc xã  ội. 

Để có cơ sở t am mưu, trìn  UBND tỉn  xem xét t àn  lập các Hội  ồn  

sán  kiến p ù  ợp, Sở KHCN trân trọn     n    Quý cơ quan p ối  ợp, cử 

t àn  viên t am  ia các Hội  ồn  sán  kiến cấp tỉn , cụ t ể n ư sau: 

1. Thành ủy Lạng Sơn: Cử 01 lãn   ạo có trìn   ộ chuyên môn, kinh 

nghiệm liên quan   ến nội dung Sáng kiến 2 và 3 làm Phó Chủ t ch Hội  ồng. 

2. UBND thành phố Lạng Sơn: Cử 01 lãn   ạo có trìn   ộ chuyên môn, 

kinh nghiệm liên quan   ến nội dung Sáng kiến 1 làm Phó Chủ t ch Hội  ồng. 

3. Văn phòng Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

Huyện ủy Cao Lộc: Mỗi  ơn v  cử 01 công chức có trìn   ộ chuyên môn, kinh 

nghiệm liên quan  ến nội dung Sáng kiến 2, 3 làm thành viên Hội  ồng. 

4. Văn phòng UBND tỉnh cử 01 côn  c ức có trìn   ộ c uyên môn, kinh 

n  iệm liên quan  ến nội dun  Sán  kiến 1 làm t àn  viên Hội  ồn . 
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5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, UBND 

huyện Cao Lộc: Mỗi  ơn v  cử 01 công chức có trìn   ộ chuyên môn, kinh 

nghiệm liên quan   ến nội dung Sáng kiến 1 làm thành viên Hội  ồng. 

6. UBND huyện Cao Lộc cử 01 công chức có trìn   ộ chuyên môn, kinh 

nghiệm liên quan   ến nội dung Sáng kiến 1 làm thành viên Hội  ồng. 

7. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cử 01 công chức có trìn   ộ chuyên 

môn, kinh nghiệm liên quan   ến nội dung Sáng kiến 2, 3 làm thành viên Hội 

 ồng. 

Văn bản của Quý cơ quan gửi v  Sở K oa  ọc và Côn  n  ệ theo   a c ỉ: 

638  ườn  Bà Triệu, p ườn  Đôn  Kin , t àn  p ố Lạn  Sơn; Bản  iện tử  ửi 

v   òm t ư: hienkhcnls@gmail.com. Thời gian: trước ngày 01/4/2020. 

Sau khi UBND tỉn  xem xét t àn  lập các Hội  ồn  sán  kiến cấp tỉn , 

Sở KHCN sẽ có  iấy mời và l c   ọp cụ t ể sau. 

Thông tin liên hệ: Hoàng Thị Hiên – Chuyên viên phòng Quản lý công 

nghệ và Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ; Điện thoại: 

0205.3871.907 hoặc 0915.760.114./. 

 

  Nơi nhận: 
- N ư trên; 

- Lãn   ạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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Phụ lục 

DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN  

SÁNG KIẾN CẤP TỈNH ĐỢT 1 NĂM 2020. 

 (Kèm theo Công văn số       /SKHCN-QLCN ngày     /3/2020 của Sở KHCN) 

 
 

1. Sáng kiến 1: Một số  iải p áp nân  cao  iệu quả t ực  iện xây dựn  các 

k u dân cư kiểu mẫu trên   a bàn các xã t àn  p ố Lạn  Sơn  

2. Sáng kiến 2: Một số  iải p áp nân  cao c ất lượn  sin   oạt c i bộ cơ sở 

3. Sáng kiến 3: Một số  iải p áp nân  cao c ất lượn  v  t ẩm tra, xác min  

tron  côn  tác kiểm tra,  iám sát của Ủy ban Kiểm tra T àn  ủy Lạn  Sơn 
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