ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1251/QĐ-UBND

Yên Châu, ngày 23 tháng 11 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận giải pháp là sáng kiến cấp huyện và công nhận

sáng kiến có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng
trên địa bàn 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;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số
147/TTr-KTHT ngày 23/11/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận 09 giải pháp là sáng kiến cấp huyện và công nhận

sáng kiến có hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn huyện Yên
Châu đợt 2 năm 2022 (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Các sáng kiến có hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn
huyện là cơ sở để xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” năm 2022.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các tác giả, đồng tác
giả có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Sở KH&CN tỉnh;
- Thường trực huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Cổng Thông tin điện tử huyện;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lưu: VT, KTHT, H 05 bản.

CHỦ TỊCH

Lù Văn Cường

DANH SÁCH
công nhận giải pháp là sáng kiến cấp huyện và công nhận sáng kiến
có hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn huyệnYên Châu
đợt 2 năm 2022
(Kèm theo Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 23/11/2022
của UBND huyện Yên Châu)
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Giải pháp tuyên truyền,
vận động nhân dân trong
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địa bàn huyện Yên Châu
năm 2022.
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Yên Châu, tỉnh Sơn La,
giai đoạn 2020 – 2025
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đạo của cấp ủy huyện đối
với việc phát triển đảng
viên ở chi bộ bản dưới 09
đảng viên trên địa bàn
huyện Yên Châu
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Lù Văn Cường
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Mè Thị Hà

Phó Bí thư
thường trực
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Trưởng Ban

Ban Tổ chức
huyện ủy
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Chánh Văn
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huyện ủy

Ban Tuyên
giáo huyện ủy
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Văn phòng
HĐND UBND huyện
Yên Châu

Áp dụng phương pháp
quản lý 6Sigma trên nền
tảng sử dụng hệ thống
quản lý chất lượng TCVN
9001:2015 để nâng cao
mức hài lòng của người
dân tại Bộ phận Tiếp nhận
và Trả kết quả huyện Yên
Châu, tỉnh Sơn La

(Danh sách này có 09 sáng kiến).

