
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Số:        /QĐ-SVHTTDL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Hà Nam, ngày      tháng 10  năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2019                          

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

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 theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam; 

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-SVHTTDL ngày 20/10/2016 của Giám đốc 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội 

đồng Sáng kiến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ kết quả họp xét duyệt sáng kiến của Hội đồng Sáng kiến Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch ngày 03 tháng 10 năm 2019; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2019 cho 43 sáng kiến của 46 

cá nhân thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Trong đó, xét vận dụng thay thế 

sáng kiến cho 07 cá nhân đạt giải trong các cuộc thi cấp quốc gia. (có danh sách 

kèm theo). 

Điều 2. Sáng kiến cấp cơ sở là một trong những điều kiện để đánh giá cán 

bộ, công chức, viên chức và xét khen thưởng năm 2019 cho các cá nhân thuộc 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế, Thủ 

trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:                                                                                     
- Như điều 3;                                                                                 

- Lưu: VT, TCPC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Xuân Huy 



 2 

 


		2019-10-10T10:43:45+0800


		2019-10-10T14:22:59+0700


		2019-10-10T14:22:59+0700


		2019-10-10T14:22:59+0700




