
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:       /SKHCN-QLCN&ĐMST 

V/v đề nghị cử thành viên tham gia 

Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh 

Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- UBND huyện Cao Lộc; 

- UBND huyện Chi Lăng. 

 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 

10/3/2022 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc đề nghị thẩm định và xét 

công nhận sáng kiến cấp tỉnh đối với sáng kiến: “Một số giải pháp nâng cao 

hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Lạng 

Sơn” của tác giả Nguyễn Văn Hạnh – Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn. 

Để có cơ sở tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét thành lập Hội đồng sáng 

kiến cấp tỉnh, Sở KHCN trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công 

chức tham gia là thành viên Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh, cụ thể như sau: 

1. UBND thành phố Lạng Sơn: Cử 01 lãnh đạo (không phải là tác giả 

của hồ sơ sáng kiến) có kinh nghiệm liên quan đến nội dung, lĩnh vực sáng kiến 

nêu trên tham gia là Phó Chủ tịch Hội đồng sáng kiến. 

2. Sở Y tế: Cử 01 lãnh đạo có kinh nghiệm liên quan đến nội dung, lĩnh 

vực sáng kiến nêu trên tham gia là thành viên Hội đồng sáng kiến. 

3. Văn phòng UBND tỉnh: Cử 01 lãnh đạo có kinh nghiệm liên quan đến 

nội dung, lĩnh vực sáng kiến nêu trên, tham gia là thành viên Hội đồng sáng 

kiến. 

4. UBND huyện Cao Lộc: Cử 01 lãnh đạo có kinh nghiệm liên quan đến 

nội dung, lĩnh vực sáng kiến nêu trên tham gia là thành viên Hội đồng sáng kiến. 

5. UBND huyện Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn: Cử 01 lãnh đạo có 

kinh nghiệm liên quan đến nội dung, lĩnh vực sáng kiến nêu trên tham gia là 

thành viên Hội đồng sáng kiến. 

Danh sách cử thành viên tham gia Hội đồng sáng kiến (theo mẫu gửi kèm 

theo) đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 31/3/2022. Địa chỉ: 

638 đường Bà Triệu, P.Đông Kinh, TP. Lạng Sơn, Lạng Sơn. 
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Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý công nghệ và đổi mới sáng tạo, Sở 

Khoa học và Công nghệ; Điện thoại: 0205.3766.866/0915.311.828. 

Trân trọng./. 

 

Nơinhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN&ĐMST. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 

 

 

 

 

 



MẪU DANH SÁCH CỬ CÔNG CHỨC 

Tham gia Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh  

(Kèm theo Công văn số         /SKHCN-QLCN&ĐMST ngày     /01/2022 của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 

 

TT Họ và tên 

Trình độ  

chuyên môn 

Chức vụ,  

đơn vị công tác 

Điện thoại Địa chỉ 

thư điện 

tử 

      

 

 Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2022 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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