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BAN DÂN TỘC 

 
          Số:        /QĐ-BDT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 11  năm 2022 

     

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến  

Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn 
 

 

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban 

hành Điều lệ Sáng kiến; 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 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban 

hành theo Nghị định 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ;  

Căn cứ Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh 

quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 

06/2020/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội 

dung của quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

 Căn cứ Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND, ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh 

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban 

Dân tộc tỉnh Lạng Sơn; 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến Ban Dân tộc tỉnh Lạng 

Sơn, gồm các ông có tên sau: 

1. Ông Vi Minh Tú, Trưởng Ban  - Chủ tịch Hội đồng; 

2. Ông Lâm Văn Viên, Phó trưởng Ban - Phó Chủ tịch Hội đồng; 

3. Ông Lý Văn Khi, Phó trưởng Ban - Thành viên; 

4. Ông Đàm Danh Huỳnh, Chánh Văn phòng - Thành viên; 

5. Ông Lăng Văn Hiền, Trưởng phòng Nghiệp vụ - Thành viên; 
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6. Ông Bế Văn Sơn, Chánh Thanh tra, Chủ tịch Công đoàn - Thành viên; 

7. Ông Triệu Quốc Toàn, Chuyên viên Văn phòng - Thành viên, thư ký Hội 

đồng.  

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng xét duyệt sáng kiến.  

Hội đồng xét duyệt sáng kiến có nhiệm vụ tham mưu giúp Thủ trưởng cơ 

quan về việc xem xét các sáng kiến của tập thể, cán bộ, công chức Ban Dân tộc, 

cụ thể:  

1. Tham mưu đề xuất, các chủ trương, định hướng về việc hình thành các 

sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan. 

2. Triển khai hướng dẫn cán bộ, công chức quy trình và thủ tục hồ sơ sáng 

kiến để trình Hội đồng xét duyệt sáng kiến xem xét. 

3. Tiếp nhận, thẩm định và xét duyệt hồ sơ sáng kiến của CBCC, đánh giá 

khách quan, trung thực các sáng kiến theo tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 

36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh về ban hành quy định hoạt 

động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND 

ngày 12/3/2020 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của quy định về 

hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

4. Hội đồng sáng kiến làm việc theo chế độ tập thể, các kỳ họp của Hội 

đồng phải có tối thiểu 2/3 số thành viên có mặt mới được coi là hợp lệ. Thực 

hiện theo nguyên tắc biểu quyết đánh giá (hoặc bằng hình thức bỏ phiếu kín do 

Chủ tịch Hội đồng quyết định). 

5. Các thành viên trên là tác giả hoặc đồng tác giả sáng kiến không được 

tham gia với tư cách là thành viên của Hội đồng xét duyệt sáng kiến. 

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

24/QĐ-BDT ngày 26/02/2021 của Ban Dân tộc tỉnh. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Nghiệp vụ và 

các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                 
- Như Điều 4; 

- Hội đồng TĐKT tỉnh; 

- Ban Thi đua khen thưởng (Sở Nội vụ); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT.                                                                                    

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Vi Minh Tú 
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