
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 01 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh 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; Quyết định số 

06/2020/QD-UBND ngày 12/3/2020 quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 

nội dung của quy định về hoạt động sáng kiến; Quyết định số  

09/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

thành lập Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh năm 2021,  

Ngày 19/01/2012, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng 

sáng kiến để đánh giá, chấm điểm 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 khoa học công nghệ, các cuộc thi sáng tạo cấp tỉnh”của tác 

giả Lưu Bá Mạc, cơ quan công tác: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn. 

Kết quả đánh giá, chấm điểm, sáng kiến đạt 77,6 điểm, đủ điều kiện để đề 

nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận là sáng kiến cấp tỉnh. Đồng thời Hội đồng 

đã yêu cầu tác giả chỉnh sửa, bổ sung nột số nội dung tính năng của phần mềm 

quản lý cơ sở dữ liệu và tên Sáng kiến cho ngắn gọn và phù hợp với nội dung. 

Đến nay tác giả đã hoàn thành việc chỉnh sửa, bổ sung bản mô tả sáng 

kiến. Tên sáng kiến được sửa thành: “Phần mềm cơ sở dữ liệu chuyên ngành 

khoa học và công nghệ”. 

  Sở Khoa học và Công nghệ kính trình Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn 

tỉnh xem xét, quyết định./. 

(Dự thảo Quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh được gửi kèm theo) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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