
 

 

 UBND TỈNH KON TUM 
SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-SNV   Kon Tum, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn Hội đồng sáng kiến Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum 

 
GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 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 ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

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 số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của 

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

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng sáng kiến Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum (gọi tắt là 

Hội đồng), thành phần gồm: 

1. Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng; 

2. Phó Giám đốc Sở phụ trách Thi đua - Khen thưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng; 

3. Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp Sở, Thư ký Hội đồng; 

 4. Các Ủy viên Hội đồng: 

 - Các Phó Giám đốc Sở; 

 - Chủ tịch Công đoàn cơ quan; 

 - Bí thư Chi đoàn Sở Nội vụ; 

 - Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở; 
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5. Phòng Hành chính - Tổng hợp là bộ phận Thường trực của Hội đồng. 

 Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 

- Hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục đề nghị công nhận sáng kiến cấp 

cơ sở tại Sở Nội vụ. 

- Tổ chức thẩm định và trình Giám đốc Sở công nhận sáng kiến cấp cơ sở 

tại Sở Nội vụ; phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến để làm căn 

cứ xét, tặng danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng theo quy định của Luật Thi 

đua, khen thưởng. 

- Phối hợp giải quyết theo thẩm quyền các phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên 

quan đến nhiệm vụ của Hội đồng; xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo thực 

hiện hoạt động sáng kiến tại Sở Nội vụ. 

- Hội đồng làm việc theo Quy chế do Giám đốc Sở ban hành, được sử 

dụng con dấu của Sở Nội vụ để quan hệ công tác. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết 

định số 521/QĐ-SNV ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Sở Nội vụ về việc thành 

lập Hội đồng sáng kiến Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum. 

Điều 4. Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp; Trưởng các đơn vị thuộc, 

trực thuộc Sở; các đồng chí theo chức danh nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:                                                                   
- Như điều 4; 

- Lưu: VT, HCTH.  

GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

 
Nguyễn Văn Lân 
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