
 

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 12 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn đại biểu tham dự Lễ tổng kết và trao giải Cuộc 

thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 16 năm 2020 
 

 

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND 

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; 

Căn cứ Quyết định số 1176/QĐ-LHHVN ngày 17/11/2020 của Liên 

hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam về việc trao thưởng Cuộc thi Sáng 

tạo Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 16 năm 2020; 

Căn cứ Công văn thông báo số 137/VP ngày 23/11/2020 của Quỹ Hỗ 

trợ sáng tạo VIFOTEC về việc tham dự Lễ trao giải và tổng kết Cuộc thi sáng 

tạo dành cho Thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2020; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên 

ngành. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn đại biểu tham dự Lễ Tổng kết và Trao giải Cuộc 

thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 16 năm 2020 gồm 

các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Chương trình cụ thể tham dự sự kiện do Trưởng đoàn quyết 

định. Thư ký và các thành viên có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong việc 

tham dự sự kiện nêu trên. 

Chi phí ăn, ở, đi lại của các thành viên tham dự sự kiện nêu trên do Sở 

Khoa học và Công nghệ bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định 

hiện hành.  



 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng Phòng Quản lý công nghệ và 

quản lý chuyên ngành và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở GDĐT; 

- Trường THPT DTNT tỉnh; 

- Lưu: VT, QLCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH  

Tham dự Lễ Tổng kết và Trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, 

 nhi đồng toàn quốc lần thứ 16 năm 2020 
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SKHCN  ngày      /12/2020 của Sở KHCN) 

 

1. Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ: Trưởng đoàn; 

2. Ông Lưu Bá Mạc, Trưởng Phòng Quản lý công nghệ và quản lý 

chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ: Phó Trưởng đoàn; 

3. Bà Vương Xuân Thuận, Hiệu trưởng Trường THPT DTNT tỉnh Lạng 

Sơn: Thành viên; 

4. Bà Lê Thị Huyền Diệp, Giáo viên Trường THPT DTNT tỉnh Lạng 

Sơn: Thành viên; 

5. Em Bàn Mạnh Quang, Học sinh lớp 11A1 Trường THPT DTNT 

tỉnh: Thành viên; 

6. Em Vi Hoài Nam, Học sinh lớp 11A1 Trường THPT DTNT tỉnh: 

Thành viên; 

7. Em Chương Văn Tiển, Học sinh lớp 11A1 Trường THPT DTNT 

tỉnh: Thành viên; 

8. Cộng tác viên/phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Thành 

viên; 

9. Bà Hoàng Thị Hiên, Chuyên viên Phòng Quản lý công nghệ và quản 

lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ: Thư ký đoàn. 

(Ấn định danh sách bao gồm 07 thành viên)./. 
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