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Hà Nam, ngày        tháng 12 năm 2020 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2020 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HÀ NAM 
 

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 

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; 

Căn cứ Quyết định số: 46/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Khoa học và Công nghệ;  

Căn cứ Quyết định số: 39/2019/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi khoản 2, Điều 3 Quyết định số 

46/2016/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam 

về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Hà Nam; 

Căn cứ Quyết định số: 2176/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Kiện toàn Hội đồng Sáng kiến tỉnh Hà Nam; 

Căn cứ Quyết định số: 2245/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng 

Sáng kiến tỉnh Hà Nam; 

Căn cứ Quyết định số:748/QĐ-SKHCN ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Sở Khoa 

học và Công nghệ Hà Nam về việc thành lập Hội đồng chuyên ngành xét duyệt sáng 

kiến cấp tỉnh năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số:750/QĐ-SKHCN ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Sở Khoa 

học và Công nghệ Hà Nam về việc thành lập Tổ chuyên gia thẩm định sáng kiến năm 

2020; 

Căn cứ biên bản Hội nghị xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh năm 2020 được tổ chức 

ngày 04 tháng 12 năm 2020; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Chuyên ngành. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 137 sáng kiến của 177 tác giả, đồng tác giả là sáng kiến cấp 

tỉnh năm 2020 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Quản lý Chuyên 

ngành và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 1, 2; 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                                  Nguyễn Tất Nhiên 
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