
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:         /TTr-SKHCN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày      tháng 12 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2020 
 

 

Kính gửi: Hội đồng Sáng kiến tỉnh Lạng Sơn 
 

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

Sơn về việc ban hành 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; 

Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-SKHCN ngày 17/11/2020 của Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc công nhận Sáng kiến cấp cơ sở của Sở 

KH&CN năm 2020. 

Sở KH&CN kính trình Hội đồng Sáng kiến tỉnh xem xét và công nhận 01 sáng 

kiến cấp cơ sở Sở KH&CN năm 2020 có chất lượng tốt, đem lại hiệu quả thiết thực 

trong thực hiện nhiệm vụ (cụ thể theo biểu chi tiết đính kèm). 

Hồ sơ gửi kèm gồm: 

- Đơn đề nghị công nhận sáng kiến; 

- Bản mô tả sáng kiến; 

- Quyết định số 176/QĐ-SKHCN ngày 17/11/2020 của Giám đốc Sở 

KH&CN về việc công nhận Sáng kiến cấp cơ sở của Sở KH&CN năm 2020. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 
 

 
 

 

 Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, HĐSK. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
Bế Thị Thu Hiền 

 

 

 

 

 



 

THÔNG TIN SÁNG KIẾN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP TỈNH NĂM 2020 

(Kèm theo Tờ trình số:         /TTr-SKHCN ngày       /11/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 

 

STT Tên sáng kiến Họ và tên tác giả Chức vụ/ Đơn vị công tác 

Kết quả 

sáng kiến 

cấp cơ sở 

(điểm) 

Xếp loại 

sáng kiến 

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 KH&CN 

82,78 Tốt 
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