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 Cao Bằng, ngày             tháng 12 năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2020 

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

 Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng năm 2003, luật sửa đổi bổ sung 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 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 02/03/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Cao Bằng; 

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

ban hành điều lệ sáng kiến của Chính phủ; 

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

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 Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở tại tờ trình số             

1741/TT-HĐSK ngày 09 tháng 12 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1. Công nhận 26 sáng kiến của công chức, viên chức ngành Lao động - 
Thương binh và Xã hội đạt sáng kiến cấp cơ sở năm 2020.  

(Có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Sáng kiến được công nhận cấp cơ sở là căn cứ để xét tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khác theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc Sở và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Cổng TTĐT Sở LĐTBXH; 

- Lưu: VT ,VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Hoàng Thị Mỹ Hảo 
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