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QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Hội đồng xét, công nhận đề tài, sáng kiến cấp cơ sở
GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NAM
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 và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11
năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội
vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31
tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi
đua, khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Bộ Nội
vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019
của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐCP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh
Quảng Nam về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 về ban hành Quy
định về quản lý và khuyến khích hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng xét, công nhận đề tài, sáng kiến cấp cơ sở - Sở
Thông tin và Truyền thông Quảng Nam gồm các ông, bà có tên sau đây:
- Đ/c Phạm Hồng Quảng, Giám đốc Sở

: Chủ tịch Hội đồng;

- Đ/c Phạm Thị Ngọc Quyên, Phó Giám đốc Sở : Phó Chủ tịch Hội đồng;
- Đ/c Võ Văn Thơ, Phó Giám đốc Sở

: Phó Chủ tịch Hội đồng;
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- Đ/c Phạm Quốc Hường, Chánh Văn phòng Sở: Phó Chủ tịch thường trực Hội
đồng;
- Đ/c Trương Thái Sơn, Trưởng phòng CNTT-BCVT: Ủy viên Hội đồng;
- Đ/c Nguyễn Văn Nam, Chánh Thanh tra Sở: Ủy viên Hội đồng;
- Đ/c Tưởng Thị Ngọ, Trưởng phòng TTBCXB: Ủy viên Hội đồng;
- Đ/c Trương Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm CNTT&TT: Ủy viên Hội đồng;
- Đ/c Nguyễn Thị Tú Vân, Chuyên viên phụ trách công tác TĐ-KT: Thư ký Hội
đồng.
Điều 2. Hội đồng SKKN là tổ chức tư vấn, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm,
giúp Giám đốc Sở tổ chức phong trào phát huy sáng kiến và xét duyệt công nhận
các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến lề lối làm việc, giải pháp hữu ích, ứng dụng
công nghệ mới... về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông của các cá nhân và tập thể
theo quy định (Riêng các đề tài khoa học cấp Tỉnh, Bộ do Hội đồng khoa học cấp cơ
sở được thành lập riêng để xét duyệt theo từng đề tài).
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 189/QĐSTTTT ngày 23/7/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam V/v
Thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các Phòng, Ban và Trung tâm thuộc Sở;
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 1 căn cứ
Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Hội đồng TĐKT tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Sở KHCN;
- Trưởng Khối Tham mưu III - 2021 - Sở GD- ĐT;
- Lưu: VT, VP (THTĐ,TCCB).

GIÁM ĐỐC
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