
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH KON TUM 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Kon Tum, ngày       tháng      năm 2022 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2021 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM    

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của 

Chính phủ về việc ban hành Điều lệ sáng kiến; 

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc 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 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, 

các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến tỉnh 

Kon Tum;  

Căn cứ Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Hội đồng sáng kiến tỉnh Kon Tum;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận kèm theo Quyết định này danh sách 10 sáng kiến cấp 

tỉnh đợt 2 năm 2021 của các tác giả, nhóm tác giả. 

Điều 2. Chế độ khen thưởng và khuyến khích các hoạt động sáng kiến của 

các tác giả/đồng tác giả theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng sáng 

kiến tỉnh Kon Tum1.     

                                                 
1 Ban hành kèm theo Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 



 

2 

 

Điều 3. Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ; Thành viên 

Hội đồng sáng kiến tỉnh; 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. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP-Nguyễn Đăng Trình; 

- Lưu: VT, KGVX.PTDL. 

KT. CHỦ TỊCH   

PHÓ CHỦ TỊCH  

  

 

 

 

 

 
Nguyễn Hữu Tháp 

 

 


		2022-11-01T20:41:05+0700
	Nguyễn Hữu Tháp


		2022-11-02T10:33:40+0700


		2022-11-02T10:33:32+0700


		2022-11-02T10:33:32+0700


		2022-11-02T10:33:32+0700


		2022-11-02T10:35:02+0700




