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

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

Số:          /SKHCN-QLCN 

V/v đề nghi ̣ phối hợp, cử thành viên 

tham gia Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh  

 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2020 

               

Kính gửi:  

- Văn phòng: HĐND tỉnh; UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Hội đồng nhân dân: TP. Lạng Sơn; huyện Cao Lộc. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 quy định nội 

dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

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

tỉnh Lạng Sơn quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh về việc sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của quy định về hoạt động sáng kiến trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND, 

Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) - Cơ quan thường trực Hội đồng 

Sáng kiến cấp tỉnh nhận được 01 Hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh  

của Văn phòng HĐND tỉnh: 

- Tiêu đề: "Nâng cao hiệu quả ứng dụng phần mềm hệ thống quản lý 

nghiệp vụ Hội đồng nhân dân".  

- Đồng tác giả: Trần Thanh Nhàn; Phạm Đức Toàn. 

Sau khi rà soát Hồ sơ nêu trên thuộc lĩnh vực Phần mềm Công nghệ thông 

tin. 

Để có cơ sở tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét thành lập Hội đồng sáng 

kiến phù hợp, Sở KHCN trân trọng đề nghị Quý cơ quan phối hợp, cử thành 

viên tham gia Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Văn phòng HĐND tỉnh: Cử 01 lãnh đạo có trình độ chuyên môn, kinh 

nghiệm liên quan đến nội dung Sáng kiến làm Phó Chủ tịch Hội đồng. 

2. Văn phòng UBND tỉnh: Cử 01 lãnh đạo có kinh nghiệm liên quan đến 

nội dung Sáng kiến làm thành viên Hội đồng. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Cử 01 lãnh đạo có trình độ chuyên môn, 

kinh nghiệm liên quan đến nội dung Sáng kiến làm thành viên Hội đồng. 
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4. Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc: Mỗi cơ quan 

cử 01 công chức có kinh nghiệm liên quan đến nội dung Sáng kiến làm thành 

viên Hội đồng. 

Văn bản của Quý cơ quan gửi về Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ: 

638 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn; Bản điện tử gửi 

về hòm thư: hienkhcnls@gmail.com. Thời gian: trước ngày 24/8/2020. 

Sau khi UBND tỉnh xem xét, thành lập các Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh, 

Sở KHCN sẽ có giấy mời và lịch họp cụ thể sau. 

Thông tin liên hệ: Lưu Bá Mạc – Trưởng phòng Quản lý công nghệ và 

Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ; Điện thoại: 0205.3855.919 

hoặc 0968.777.619 

Trân trọng./. 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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