
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          

Số: 719 /QĐ-SNN Tuyên Quang, ngày 13 tháng 12 năm 2021 

  
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2021 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 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 hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến ban hành 

theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ; Thông tư số 

12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 659/QĐ-SNN ngày 10/11/2021 của Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến Sở Nông nghiệp và PTNT; 

 Xét đề nghị của Hội đồng sáng kiến Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 

04/TTr-HĐSK ngày 13/12/2021 về việc đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 32 sáng kiến cấp cơ sở năm 2021 của các tác giả, đồng 

tác giả, nhóm tác giả hiện đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang (Có danh sách kèm theo). 

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

Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở, các thành viên Hội 

đồng sáng kiến Sở và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, TCCB. 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC  

 

 
Nguyễn Văn Việt 
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