UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3671 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 21 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thanh Hóa
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

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 thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; số
08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Khoa học và Công nghệ; số 13/2012/NĐ-CP ngày 03/3/2012 về việc ban
hành Điều lệ Sáng kiến;
Căn cứ Thông tư số 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 kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2347/TTr-SNV ngày
13/9/2021; của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1719/STP-XDVB ngày
30/8/2021; của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số
1636/SKHCN-QLCNg ngày 10/9/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thanh Hóa (sau đây
viết tắt là Hội đồng), gồm các ông, bà có tên sau đây:
1. Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng;
2. Ông Nguyễn Ngọc Túy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Phó
Chủ tịch Thường trực Hội đồng;
3. Ông Trần Quốc Huy, Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Chủ tịch Hội đồng;
4. Ông Võ Mạnh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Phó Chủ tịch
Hội đồng;
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5. Ông Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ
thuật Thanh Hóa - Ủy viên;
6. Ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên;
7. Ông Trịnh Văn Súy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Ủy viên;
8. Ông Nguyễn Bá Cẩn, Phó Giám đốc Sở Y tế - Ủy viên;
9. Ông Đỗ Trọng Hùng, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh - Ủy viên;
10. Ông Vũ Văn Hưng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp - Khoa học Công
nghệ - Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh - Thư ký;
11. Bà Vũ Thị Hà, Phó Trưởng phòng Quản lý Chuyên ngành, Sở Khoa
học và Công nghệ - Thư ký.
Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng.
1. Tư vấn, giúp Chủ tịch UBND tỉnh xem xét công nhận sáng kiến, đề tài
nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả, làm căn cứ
đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp và đề nghị các hình thức khen
thưởng khác theo quy định.
2. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND tỉnh, Chủ tịch
UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền.
Điều 3. Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng
1. Các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách
nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được phân công và tuân thủ các quy định tại
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng. Nhiệm vụ cụ thể của các thành
viên do Chủ tịch Hội đồng phân công.
2. Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của UBND tỉnh; các Phó chủ
tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để điều hành hoạt
động của Hội đồng.
3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng: Từ nguồn sự nghiệp khoa học được bố
trí trong dự toán ngân sách hằng năm của Sở Khoa học và Công nghệ.
Điều 4. Giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Hội
đồng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:
1. Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng, trình cấp có thẩm
quyền phê duyệt theo quy định.
2. Đảm bảo các điều kiện cho hoạt động của Hội đồng theo quy định.
3. Xây dựng kế hoạch; chuẩn bị nội dung chương trình, tài liệu và điều kiện
cần thiết cho tổ chức các phiên họp của Hội đồng; định kỳ, báo cáo Chủ tịch
Hội đồng về kết quả, tình hình hoạt động của Hội đồng.
4. Lưu trữ và bảo mật hồ sơ theo quy định.
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Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định
số 603/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn
Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thanh Hóa.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Khoa học và Công nghệ,
Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà
có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5 Quyết định;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

CHỦ TỊCH

Đỗ Minh Tuấn

