
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V.v công nhận sáng kiến cấp cơ sở  năm 2020 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
 

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

phủ ban hành Điều lệ sáng kiến; 

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

Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ 

sáng kiến được quy định tại Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 

2012 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2016 của 

UBND tỉnh Hà Nam; Quyết định số 24/2020/ QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 

2020 Quyết định sửa đổi khoản 2, Điều 3, Quyết định số 27/2016/QD-UBND  quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  của Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Hà Nam. 

Căn cứ Biên bản xét duyệt sáng kiến năm 2020 của Hội đồng sáng kiến sở 

Tài nguyên và Môi trường. 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở và Hội đồng sáng kiến sở Tài nguyên 

và Môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 15 sáng kiến của 40 các tác giả/ đồng tác giả là sáng kiến 

cấp cơ sở  năm 2020 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Hội đồng sáng kiến Sở, các đơn vị trực thuộc sở và các cá nhân có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

(Quyết định này thay thế Quyết định số 359/QĐ-STN&MT ngày 05/11/202 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường)./. 
 

 

   Nơi nhận:          GIÁM ĐỐC 
- Lãnh đạo sở; 

- Như điều 2; 

- Lưu: VT, HĐSK. 

           

   

 

 

 
         

           Nguyễn Văn Hảo 

 

UBND TỈNH HÀ NAM  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Số:            
 

 Hà Nam, ngày        tháng        năm 2020 


		2020-11-06T16:49:55+0700


		2020-11-06T17:13:55+0700


		2020-11-06T17:13:55+0700


		2020-11-06T17:13:55+0700


		2020-11-06T17:13:55+0700




