
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VỊ THỦY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:          /QĐ-UBND Vị Thủy, ngày      tháng      năm  2022   

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Hội đồng xét duyệt sáng kiến, 

giải pháp cấp cơ sở huyện Vị Thủy 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VỊ THỦY 
  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 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 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 

2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 

16 tháng 11 năm 2013; 

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 các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng: 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ; 

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

Nội vụ; 

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 kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 

02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 

của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 

6 năm 2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; 

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-HĐKHSK ngày 23 tháng 3 năm 2021 của 

Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy chế hoạt 

động của Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Hậu Giang; 

Căn cứ Quyết định số 4553/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn huyện Vị Thủy; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số 476/TTr-

PNV ngày 13 tháng 12 năm 2022. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng xét duyệt sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở huyện 

Vị Thủy. Thành phần sau khi kiện toàn gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Chủ tịch Hội đồng: 

Ông Trương Trần Trọng Hiếu, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: 

- Ông Phạm Văn Út Chót, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Ông Phạm Hoàng Minh, Phó Trưởng Phòng Nội vụ, làm Thường trực. 

3. Các Ủy viên Hội đồng: 

- Mời ông Đoàn Minh Thanh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch 

Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Mời bà Nguyễn Kiên Trinh, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện; 

- Mời ông Trần Trung Kiên, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy – Trưởng 

Phòng Nội vụ huyện; 

- Mời ông Đoàn Ngọc Liệp, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Ông Phạm Thanh Hải, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Ông Lê Văn Bal, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Ông Nguyễn Văn Công, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Ông Nguyễn Minh Nhựt, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Ông Trương Văn Trí, Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT; 

- Ông Lâm Kim Khiêm, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch. 

4. Thư ký Hội đồng: 

- Ông Huỳnh Quốc Linh, Chuyên viên Phòng Nội vụ; 

- Ông Nguyễn Hiền Khoa, Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

5. Tổ giúp việc: 

- Ông Lê Văn Tiền, Phó Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng – Tổ trưởng; 

- Ông Huỳnh Quốc Linh, Chuyên viên Phòng Nội vụ - Thành viên; 

- Bà Võ Thị Thắm, Chuyên viên Phòng Nội vụ - Thành viên; 

- Ông Nguyễn Hiền Khoa, Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng - Thành 

viên; 

- Ông Lý Anh Cường, Cán sự Văn phòng HĐND và UBND huyện - Thành 

viên; 

- Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo (phụ trách thi đua, khen thưởng) 

- Thành viên; 
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- Trưởng, Phó các khối Thi đua Mầm non - Mẫu giáo, Tiểu học và Trung 

học cơ sở thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện (Theo kế hoạch phát động thi 

đua của Ủy ban nhân dân huyện hàng năm) - Thành viên. 

Điều 2. Hội đồng xét duyệt sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở huyện Vị Thủy 

có nhiệm vụ và quyền hạn sau: 

1. Thực hiện theo các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn 

bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng; Quyết định số 12/QĐ-

HĐKHSK ngày 23/3/2021 của Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Hậu Giang và 

các văn bản quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Xây dựng ban hành lại Quy chế hoạt động của Hội đồng phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện quyết 

định công nhận sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở, công nhận danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở”. 

3. Chế độ hỗ trợ cho Hội đồng được thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Tổ giúp việc cho Hội đồng xét duyệt sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở 

huyện Vị Thủy có nhiệm vụ sau: 

- Xây dựng Kế hoạch giao nhiệm vụ từng thành viên được phân công Tổ 

giúp việc cho Hội đồng xét duyệt sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở huyện. 

- Giúp việc Hội đồng xét duyệt sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở huyện Vị 

Thủy thẩm định các báo cáo tóm tắt sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở và hồ sơ sáng 

kiến đúng theo quy định. 

- Chế độ hỗ trợ cho Tổ giúp việc được thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

4019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện Vị 

Thủy về việc kiện toàn Hội đồng xét duyệt sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở huyện 

Vị Thủy. 

Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, 

Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện và các ông (bà) có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Ban TĐKT tỉnh; 

- TT HU, HĐND, UBND huyện; 

- Như Điều 5; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Duy 

 


		2022-12-22T14:38:29+0700


		2022-12-22T14:42:27+0700


		2022-12-22T14:42:27+0700


		2022-12-22T14:42:27+0700


		2022-12-22T14:42:27+0700




