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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TƯ PHÁP 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-STP Bắc Kạn, ngày      tháng 11 năm 2019 

 
                      

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc thành lập Hội đồng Sáng kiến Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP BẮC KẠN 

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

Căn cứ Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở 

Tư pháp; 

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-STP ngày 04/11/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp về 

việc ban hành Quy chế đánh giá, công nhận sáng kiến của Sở Tư pháp; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng Sáng kiến của Sở Tư pháp gồm các ông, bà có tên 

sau đây: 

1. Bà Hồ Thị Kim Ngân - Giám đốc Sở - Chủ tịch; 

2. Ông Lưu Ngọc Tâm - Phó Giám đốc Sở - Phó Chủ tịch; 

3. Ông Phạm Quốc Trung  - Phó Giám đốc Sở - Thành viên; 

4. Bà Lê Thị Hương - Trưởng phòng Xây dựng và KTVBQPPL - Thành viên; 

5. Bà Nguyễn Thị Hòa - Trưởng phòng Quản lý XLVPHC&TDTHPL - Thành viên; 

6. Bà Ngô Lan Phương - Giám đốc Trung tâm DVĐGTS - Thành viên; 

7. Bà Hoàng Thu Chung - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý - Thành viên; 

8. Ông Trịnh Đức Minh - Chánh Văn phòng - Thành viên; 

9. Bà Hoàng Trần Lệ Trang - Phó Chánh Văn phòng Sở - Thành viên kiêm 

Thư ký Hội đồng. 
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Điều 2. Hội đồng Sáng kiến chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở và có 

nhiệm vụ sau: 

1. Tiến hành xem xét, đánh giá, trình Giám đốc Sở công nhận các sáng kiến, 

cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác 

của cơ quan, đơn vị; 

2. Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức 

nghiên cứu khoa học phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về công tác tư pháp ở địa 

phương; 

3. Tham mưu, tư vấn cho Giám đốc Sở triển khai các nhiệm vụ có tính chất, 

nội dung phức tạp cần có cơ sở khoa học hoặc xây dựng thành đề tài, đề án khoa học 

để nghiên cứu, tổ chức thực hiện; 

4. Tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, đề tài về nghiên 

cứu khoa học pháp lý theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, HĐND, UBND tỉnh và đề nghị 

của cơ quan hữu quan; 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở. 

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

định số 27/QĐ-STP ngày 25/3/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc kiện toàn Hội 

đồng nghiên cứu, đánh giá khoa học pháp lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn. 

Điều 4. Các ông, (bà): Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, 

đơn vị thuộc Sở và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4 (t/h); 

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Thị Kim Ngân 
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