
UBND TINH QUANG TRj CONG HOA XA HQI CHU NGH!A VIT NAM 
VAN PHONG Dôc lap - Tr do - Hnh phüc 

S6:  0LJ  /QD-VP Quáng Trj, ngày22tháng5nam 2020 

QUYET D!NH 
A A A A Ye viçc kiçn toan HQI dong Khoa h9c, sang kien 
Van phông Uy ban nhãn dan tinh Quãng Tr! 

CHANH VAN PHONG UBND TINH QUANG TR! 

Can ci Luát Thi dua, khen thtr&ng ngày 26/11/2003, Luát Sü'a dôi, bó 
sung mç5t so diêu cüa Lut Thi dua, klien thzthng ngày 14/6/2005; Luát Sta dôi, 
bO sung mót sO diêu cza Lu2t Thi dua, khen thithng ngây 16/1 1/2013, 

can cz' Ngh/ djnh S6 13/2012/ND-cP ngày 02/3/2012 cza C'hInh phi ban 
hành Diêu l Sang kiên; và Thông tu' so 18/2013/TT-BKT-ICN ngày 01/8/2013 
cüa Bó Khoa hQc và Cong ngh hw&ng dan thi hành mç5t sO quy d/nh cza Diéu l 
Sang kiên du'ctc ban hành theo Nghj dlnh  13/2012/ND-CP; 

Cánci Nghj d/nh 91/2017/ND-CP ngày 31/7/2017 cza ChIn/i phü quy 
din/i chi tiêt thi hành mót sO diêu cza Luát Thi dua, khen thung; và ThOngtu' sO 
12/2019/TT-BNVngày 04/11/2019 cza Bó Nç5i vy quy dinh chi tiêt mt sO diêu 
cta Nghi din/i  sO 91/2017/ND-cP ngày 31/7/2017 cza chInh phü quy djn/i chi 
tiêt mQt sO diêu cza LuIt Thi dua khen t/uràng, 

Cán ci Quyé't djnh 08/2011/QD-UBND ngày 14/4/2011 cza UBND tinh 
quy djnh chüv näng, nhim vy, quyên hgn và cci câu tO chi'c cia Van phOng 
UBND tinh; 

Xét d nghj cia Trut5iigphOng Hành chInh — T6 chzc, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Kiin  toàn Hi dng Khoa h9c, sang kin Van phông UBND tinh 
gôm các ông, bà có ten sau: 

1. Ong Nguyn Cãnh Hi.mg, Chánh Van phông - Chü tjch Hi dng; 

2. Ong Nguyn Ciru, Phó Chánh Van phông - Phó Chii tjch Hi dng; 

3. Ong Lé Nguyen Hng, Phó Chánh Van phông - Thành viên; 

4. Ong Lé Hüu Phuâc, Phó Chánh Van phông - Thành viên; 

5. Ong Nguyn Tri.wng Phong, Truàng phông Hành chInh - T chi.rc, 

- Thành viên, Thu k Hi dng; 

6. Ba Nguyn Thj Thu, Phó Truâng phông Nông nghip - Thành viên. 

7. Ong Le Châu Long, Giám dc Trung tam Tin h9c tinh - Thãnh viên; 



guyn Cãnh Hirng 

Diu 2. Nhim vi cüa Hi dng Khoa h9c, sang kin Van phông !JBND 
tinh: 

1;  Tham mixu, tu vAn cho Lânh dao  Van phông IJBND tinh trong vic t 
chCrc tiêp nhn däng k, theo dôi vic thirc hin dê tài khoa h9c, sang kiên, câi 
tiên k5' thut, giái pháp mi hoc áp dicing cong ngh mói dê tang näng suât lao 
dng, hiu qua cong vic trong phm vi Co quan. 

2. Thm djnh, d nghj Lânh dao  Van phông UBND tinh cOng nhn d tài 
khoa hçc, sang kiên, câi tiên k thut, giâi pháp m&i hoc áp diing cong ngh 
mói phic v cong vic và cong tác thi dua khen thu&ng. 

3. Lp thu tVc  däng k' d tài khoa hçc cüa các tp th& Ca nhânvói cAp có 
thâm quyên xét duyt cong nhn dê tài khoa hçc, sang kiên, cái tiên cap tinh 
hoc S& Khoa hc và Cong ngh quyêt djnh cong nhn. 

Diu 3. Quy& cljnh nay có hiu lxc k tü ngày k và thay th Quyt djnh s 
565/QD-VP ngày 26/12/20 14 cüa Van phông UBND tinh. 

Trirâng phông Hành chInh - To chüc; Thu trithng các phOng, ban, trung 
tam, các don vi cO lien quan và các ông, bà có ten ti Diêu 1 chju trách nhim thi 
hành Quyêt djnh nay.!. 

Noi nhln: 
-Nhi.rDiêu3; 
- CVI', các PCT UBND tinh (b/c); 
- Luu: VT, HC- TC(H). 
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