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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện năm 2019
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và ngày 16/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ về
Ban hành Điều lệ sáng kiến;
Căn cứ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của UBND
tỉnh về ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ sáng kiến trên
địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;
Căn cứ Hướng dẫn số 02/HD-TĐKT ngày 01/11/2015 của Hội đồng Thi
đua, Khen thưởng huyện Kỳ Anh về nội dung, thủ tục hồ sơ đề nghị xét công
nhận sáng kiến, kinh nghiệm;
Xét đề nghị của Hội đồng xét duyệt sáng kiến và Trưởng phòng Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận 80 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm cho các cá nhân có tên
trong danh sách kèm theo đạt sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện năm 2019.
Điều 2. Tác giả sáng kiến được hưởng quyền lợi theo quy định hiện hành.
Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm triển khai áp dụng sáng kiến được công
nhận trong cơ quan, đơn vị.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện; Trưởng phòng Nội vụ; Thủ
trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan; Thường trực Hội đồng xét sáng kiến kinh
nghiệm huyện và các cá nhân có danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT huyện;
- Lưu: VT, NV.
- Gửi VB điện tử./.
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