
UBND TỈNH LẠNG SƠN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       SỞ TÀI CHÍNH                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Số: 172/QĐ - STC                 Lạng Sơn, ngày 01 tháng 11 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Kiện toàn Hội đồng sáng kiến của Sở Tài chính  

 

 

                        GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 

2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, 

ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ  Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND  ngày 30 tháng 9 năm 2008 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định về phân công , phân cấp 

quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND 

tỉnh Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn 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 Lạng Sơn,  

 Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài chính, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng sáng kiến của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn, 

gồm các ông, bà sau đây: 

 1. Ông Nguyễn Duy Anh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở Tài 

chính - Chủ tịch Hội đồng; 

2. Ông Nguyễn Hoàng Đỉnh, Chánh Văn phòng - Phó Chủ tịch Hội đồng; 
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3. Bà Lương Thị Hồng Thúy, Trưởng phòng Quản lý Ngân sách - Ủy viên; 

4. Ông Nguyễn Văn Lực, Trưởng phòng Tài chính đầu tư - Ủy viên; 

5. Bà Nguyễn Anh Yến, Trưởng phòng Quản lý Giá và công sản - Ủy 

viên; 

6. Ông Đào Văn Thành, Phó Chánh Thanh tra - Ủy viên; 

7. Bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Trưởng phòng Tài chính Hành chính sự 

nghiệp - Ủy viên, kiêm thư ký Hội đồng. 

Điều 2. Hội đồng sáng kiến có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở Tài chính:  

- Xem xét, đánh giá, chấm điểm hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến công 

chức, người lao động Sở Tài chính. 

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về giữ bí mật, công bố thông 

tin có liên quan đến sáng kiến là đối tượng được xét duyệt, công nhận. 

Hội đồng sáng kiến của Sở Tài chính hoạt động theo Quy chế hoạt động 

của Hội đồng sáng kiến do Giám đốc Sở Tài chính Quyết định ban hành và Quy 

định hiện hành về hoạt động sáng kiến của Trung ương, của tỉnh quy định và 

Hướng dẫn xét công nhận sáng kiến của Sở Tài chính. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 179/QĐ-STC ngày 29/11/2017 của Giám đốc Sở Tài chính V/việc Kiện toàn 

Hội đồng Khoa học, sáng kiến của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 

Điều 4. Hội đồng sáng kiến; Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng 

các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính Lạng Sơn và các ông, bà có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 4 (thực hiện); 

- HĐTĐ khen thưởng tỉnh; 

- Sở Khoa học và công nghệ; 

- Sở Nội vụ;   

- Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Tài chính; 

- Các phòng, Văn phòng, Thanh tra Sở Tài chính; 

- Chánh Văn phòng; 

- Lưu VT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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