
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu  

kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013;  

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh 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 Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số     

51/TTr-SKHCN ngày 14/6/2022. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực 

hiện đề tài: “Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản 

xuất cây Lan Kim Tuyến theo hướng hàng hóa tại huyện Đình Lập”, gồm các 

thành viên sau: 

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

Hội đồng; 

 2. Thạc sĩ Đinh Thị Thu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn: Phó Chủ tịch Hội đồng; 

 3. 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 phản biện 1; 

4. Kỹ sư Sầm Ngọc Thanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ủy viên phản biện 2; 

 5. Kỹ sư Hoàng Văn Tài, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng 

nhân dân tỉnh: Ủy viên; 
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6. Thạc sĩ Hoàng Thanh Đạm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đình 

Lập: Ủy viên;  

7. Thạc sĩ Lý Minh Nguyệt, Phó Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Sở 

Khoa học và Công nghệ: Thư ký khoa học. 

 Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm đánh giá, nghiệm thu đề tài theo các quy 

định hiện hành, chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

về khoa học và công nghệ.  

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học 

và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan có thành viên tham gia Hội đồng và các 

thành viên Hội đồng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
                                          

 Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

  các Phòng: KGVX, THNC, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX(NCD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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