
 

 

        UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ 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 

V/v thành lập các Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả  

các dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 
 
 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
 

Căn cứ Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND, ngày 22/8/2018 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; Quyết định số 

975/QĐ-UBND ngày 03/6/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt 

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020, 

Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) đã ký kết các Hợp đồng giao chủ trì 

thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ với các đơn vị thực hiện các dự án, 

đến nay  có dự án: “Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Thanh Long của 

huyện  Bình Gia tỉnh Lạng Sơn” đã hoàn thành. 

Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với  cơ quan chủ trì để hoàn thiện 

các hồ sơ đề nghị đánh giá, nghiệm thu trong tháng 12/2020, gồm: (1) Công văn đề 

nghị đánh giá, nghiệm thu; (2) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án; (3) 

Báo cáo về sản phẩm khoa học và công nghệ của dự án; (4) Bản sao hợp đồng 

và thuyết minh dự án; (5) Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí của dự án; (6) Báo 

cáo tự đánh giá kết quả thực hiện dự án.  

Sau khi rà soát và đối chiếu với quy định hiện hành, Sở Khoa học và 

Công nghệ kính trình UBND tỉnh quyết định thành lập các Hội đồng tư vấn đánh 

giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án nêu trên (Danh sách các thành viên 

Hội đồng và Dự thảo Quyết định được gửi kèm theo Tờ trình) . 

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

  Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN(VTT) 

   KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 



 

 

 DANH SÁCH HỘI ĐỒNG 

TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN:  

“Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Thanh Long của huyện  Bình Gia 

tỉnh Lạng Sơn” 

(Kèm theo Tờ trình số     /TTr-SKHCN ngày       /12/2020 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 

 

 

 1. Thạc sỹ Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ 

tịch Hội đồng; 

2. Cử nhân Hoàng Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Gia: Phó 

Chủ tịch Hội đồng; 

3.Thạc sỹ Hoàng Văn Đảy, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn: Uỷ viên phản biện 1; 

4. Kỹ sư Đinh Kỳ Giang, Phó Giám đốc Sở Công thương: Ủy viên phản 

biện 2 

5. Kỹ sư Trình Thị Luyến, Phó Chủ tịch Hội làm vườn tỉnh, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn: Ủy viên; 

6. Kỹ sư Nguyễn Công Hà, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ủy 

viên. 

7. Cử nhân Vy Thị Thúy, Chuyên viên phòng Quản lý công nghệ và Quản 

lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ: Thư ký khoa học; 

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