ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1168 /QĐ-UBND

Yên Châu, ngày 02 tháng 11 năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng chấm sáng kiến cấp cơ sở
huyện Yên Châu đợt 2 năm 2022
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 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 hưỡng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến được
ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên
địa bàn tỉnh Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Sơn La Ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế cán bộ, công
chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự
nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số
28/2022/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành
Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;
Thực hiện Hướng dẫn số 573/HD-KHCN ngày 21/5/2020 hướng dẫn thực
hiện một số điều của Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của Ủy
ban nhân tỉnh Sơn La ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa
bàn tỉnh Sơn La;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 322/TTr-PNV ngày
2/11/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng chấm sáng kiến cấp cơ sở huyện Yên Châu đợt
2 năm 2022 gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Lê Huy Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân huyện - Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Đoàn Xuân Ngọc, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng - Phó Chủ tịch
Hội đồng;
3. Ông Vì Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện - Ủy viên;
4. Ông Phạm Đức Long, Trưởng phòng Nội vụ - Ủy viên;
5. Ông Cao Xuân Dũng, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện - Ủy viên;
6. Bà Vũ Thị Hải, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng - Ủy viên;
7. Bà Nguyễn Thị Hòa, Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng - Thư ký.
* Mời tham gia thành viên Hội đồng:
- Ông Nguyễn Thế Sang - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện;
- Ông Hoàng Anh - Trưởng ban Tổ chức huyện ủy;
- Bà Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện.
Điều 2. Hội đồng sáng kiến cấp huyện có nhiệm vụ đánh giá, công nhận
giải pháp là sáng kiến, đồng thời xét hiệu quả phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến
theo các văn bản hướng dẫn hiện hành; thư ký Hội đồng có nhiệm vụ chuẩn bị nội
dung, tài liệu, ghi nội dung biên bản họp và dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền
của Hội đồng sáng kiến.
- Trong từng kỳ họp Hội đồng, căn cứ lĩnh vực áp dụng của sáng kiến cơ
quan thường trực Hội đồng sáng kiến xin ý kiến Chủ tịch Hội đồng mời đại diện
cơ quan, đơn vị liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học có trình độ chuyên môn
phù hợp, am hiểu sâu về lĩnh vực sáng kiến tham gia là thành viên chính thức của
Hội đồng.
- Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; tự giải thể sau khi hoàn thành
nhiệm vụ. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công.
Mọi chế độ thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước (nếu có).
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng
Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
Nơi nhận:
- Thường trực huyện ủy (B/c);
- Thường trực HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch UBND huyện;
- Các phó Chủ tịch UBND huyện;
- Cổng Thông tin điện tử huyện;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lưu: VT, NV, A.
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