
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

 

Số:         /QĐ-SKHCN 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 5 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc kiện toàn Tổ triển khai thực hiện Đề án số 585/ĐA-SKHCN  

ngày 14/9/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về cải cách TTHC 

 lĩnh vực KH&CN giai đoạn năm 2017 đến năm 2020  

              

 

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; 

Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng thực hiện Đề án cải cách TTHC tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2017 - 2020 và Đề án số 585/ĐA-SKHCN ngày 14/9/2017 của Sở KHCN 

cải cách TTHC lĩnh vực khoa học và công nghệ giai đoạn 2017 – 2020; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Kiện toàn Tổ triển khai thực hiện Đề án số 585/ĐA-SKHCN ngày 

14/9/2017 của Sở KH&CN về cải cách TTHC lĩnh vực khoa học và công nghệ 

giai đoạn năm 2017 đến năm 2020, gồm có các ông/bà có tên sau: 

1. Bà Bế Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo đầu mối Kiểm soát 

thủ tục hành chính -Tổ trưởng; 

2. Ông Nguyễn Như Thủy - Chánh văn phòng Sở, tổ viên; 

3. Ông Trần Quốc Anh  - Chi cục trưởng Chi cục TĐC, tổ viên; 

4. Bà Lý Minh Nguyệt - Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học, tổ viên; 



 

5. Ông Nguyễn Minh Huấn - Phó trưởng phòng QLCN & QLCN, tổ viên 

6. Bà Nguyễn Thị Thanh Tú - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Đo lường - 

Tổng hợp, Chi Cục TĐC, tổ viên;  

7. Bà Triệu Thị Hải - Chuyên viên Văn phòng Sở, chuyên trách pháp chế, 

cán bộ đầu mối KSTTHC, Thư ký. 

Điều 2. Các thành viên trong tổ có trách nhiệm tiến hành rà soát, đánh giá 

quy định TTHC và các nội dung khác theo lộ trình cải cách thủ tục hành chính 

giai đoạn 2017 đến năm 2020 tại Đề án số 585/ĐA-SKHCN. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 57/QĐ-SKHCN ngày 03/5/2018 

của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Tổ triển khai thực hiện Đề án 

số 585/ĐA-SKHCN ngày 14/9/2017 của Sở KHCN cải cách TTHC lĩnh vực khoa 

học và công nghệ giai đoạn 2017 đến năm 2020. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc Sở và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này. 

Tổ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.    

 

  Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP (tthai) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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