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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2020-2021 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ 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 số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; 

Căn cứ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của UBND tỉnh 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hà 
Tĩnh;  

Căn cứ Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND thị xã 

Hồng Lĩnh ban hành quy chế xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở trên địa bàn thị 

xã Hồng Lĩnh;  

Xét đề nghị của Hội đồng xét sáng kiến cấp cơ sở tại Văn bản số 19/TTr-

HĐXSKCS ngày 08/6/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 194 sáng kiến cấp cơ sở năm học 2020-2021 của 195 

tác giả là cán bộ, công chức, viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên các trường 

Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh đạt sáng kiến cấp cơ sở 

năm học 2020-2021 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các tác giả có sáng kiến nêu trên được hưởng quyền lợi theo quy 

định hiện hành; các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm triển khai áp dụng có hiệu quả 

các sáng kiến được công nhận của các cá nhân trong cơ quan, đơn vị.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.    

Chánh Văn phòng HĐND-UBND Thị xã, Hội đồng xét sáng kiến cấp cơ sở, 

Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Thừng trực Hội đồng TĐKT Thị xã; 

- Thường trực Hội đồng xét SK cơ sở;  

- Các phòng: Nội vụ, Kinh tế; 

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 

  

 

 
Nguyễn Huy Hùng 

 


		huyhung.dbnd@hatinh.gov.vn
	2021-06-09T21:57:12+0700


		2021-06-10T07:35:43+0700


		2021-06-10T07:36:02+0700




