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Số:     /QĐ-SKHCN         Lạng Sơn, ngày     tháng   năm 2020 
       

QUYẾT ĐỊNH 

Thay thế thành viên Tổ thẩm định kinh phí nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
 

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013 và Nghị định số 

08/2014NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND, ngày 01/9/2016 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Khoa học. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thay thế thành viên Tổ thẩm định kinh phí nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

thuộc lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ tại Quyết định số 193/QĐ-SKHCN ngày 

12/12/2019 và Quyết định số 92/QĐ-SKHCN ngày 22/6/2020 như sau: 

Ông Trần Quốc Anh, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Tổ 

trưởng tổ thẩm định thuộc lĩnh vực kỹ thuật công nghệ thay bà Bế Thị Thu Hiền 

do thay đổi phân công nhiệm vụ. 

 Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 193/QĐ-SKHCN ngày 

12/12/2019 và Quyết định số 92/QĐ-SKHCN ngày 22/6/2020 của Sở Khoa học 

và Công nghệ  không thay đổi. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở, thủ trưởng 

các đơn vị thực hiện nhiệm vụ KH&CN có liên quan và các ông, bà có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành.  
 

 

 

  Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, QLKH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 

 



 

 

 

 


		2020-12-01T13:57:29+0700


		2020-12-01T14:33:54+0700


		2020-12-01T14:33:54+0700


		2020-12-01T14:33:54+0700


		2020-12-01T14:33:54+0700




