
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:           /TTr-SKHCN Lạng Sơn, ngày         tháng 12 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc thành lập Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2021 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân 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 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) nhận được 01 Hồ sơ đề nghị xét 

công nhận sáng kiến cấp tỉnh (sau đây viết tắt là Hồ sơ). Sau khi rà soát và phân 

loại hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến đợt 1 năm 2021, Hồ sơ (Danh sách kèm 

theo) nêu trên  đảm bảo điều kiện để thực hiện công tác xét công nhận sáng kiến 

cấp tỉnh. 

Trên cơ sở thống nhất của các cơ quan, đơn vị phối hợp cử thành viên 

tham gia Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh (Công văn số 988/SKHCN-QLCN ngày 

22/12/2020 của Sở KHCN), Sở KHCN tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, 

thành lập 01 Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2021 (Danh sách các  thành 

viên Hội đồng kèm theo).  

Kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định ./. 

Tài liệu gửi kèm: Dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng sáng kiến cấp 

tỉnh.  

 

  

Nơi nhận: 

- Như trên:  

- Lãnh đạo sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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I. DANH SÁCH SÁNG KIẾN 
(Kèm theo Tờ trình số:        /TTr-SKHCN ngày       /12/2020 của Sở KHCN) 

 

Stt Tên sáng kiến Tác giả Địa chỉ 

1.  

Website quản lý cơ sở dữ 

liệu chuyên  ngành  về an  

toàn  bức xạ và hạt nhân, sở 

hữu trí tuệ, sáng  kiến,  đăng  

ký  kết  quả nhiệm vụ 

KHCN, các cuộc thi sáng tạo 

cấp tỉnh 

Lưu Bá Mạc 

Trưởng phòng Quản lý 

công nghệ và   quản   lý   

chuyên ngành, Sở Khoa học 

và Công nghệ 

(Ấn định danh sách gồm 01 sáng kiến)./. 
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II. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TỈNH ĐỢT 1 NĂM 2021 

Đánh giá sáng kiến: Website quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành về an toàn bức 

xạ và hạt nhân, sở hữu trí tuệ, sáng kiến, đăng ký kết quả nhiệm vụ KHCN, các 

cuộc thi sáng tạo cấp tỉnh  

(Kèm theo Tờ trình số:        /TTr-SKHCN ngày       /12/2020 của Sở KHCN) 

 

1. Thạc sỹ Trần Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: 

Chủ tịch Hội đồng; 

2. Thạc sỹ Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: 

Phó Chủ tịch Hội đồng; 

3. Cử nhân Nguyễn Minh Hà, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng, phát triển 

khoa học - công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm: Thành viên; 

4. Thạc sỹ Nguyễn Minh Thế, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học - Công 

báo, Văn phòng UBND tỉnh: thành viên; 

5. Thạc sỹ Lê Đình Quyến, Chuyên viên phòng Quản lý Chất lượng, Sở 

Giáo dục và Đào tạo: Thành viên; 

6. Bác sỹ Lý Kiên Trung,  Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Lạng Sơn: Thành viên; 

7. Thạc sỹ Nguyễn Minh Huấn, Phó Trưởng Phòng Quản lý công nghệ và 

quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ: Thư ký Hội đồng. 

(Ấn định Danh sách có 07 thành viên)./. 
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