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Công nh$n
QUYÉT

sâng kién
DINH
câp ccr sô nàm 2018

GIÂM oÔc
DÔC

GIAM DÔC SÔ TnÔNG TIN vÀ TnuyÈN THÔNG

Càn cü Nghi d[nh sô L3/2012/NE-CP ngày 02 thang3 nàm zOtZ cüa Chfnh
phü ban hành Eièu lÇ Sâng kién;

Càn cü Thông tu sô |ï/2}L31TT-BKHCN ngày 01 thâng 08 nàm 2013 ci,a
BQ Khoa hsc và Công nghê hucrng dân thi hành Nghi dinh sô l3/2}lzlllD-CP
ngày 02thâng3 nàm 2012 cüa Chinh phü;

Càn cir Quyét dinh sô 33\2OL6/QD-UBND ngày 26 thâng 8 nàm 2016 ci,r-
UBND tinh Hà Nam quy cllnh chüc ntog, nhiêm vp, qr'ryèr, h4n và co câu tô
chürc cüa Sô Thông tin và Truyèn thông tinh Hà Nam; Quyét dinh rO

l8l20l7 /QD-UBND ngày 29 thâng 6 nàm 2Ol7 cüa UBND tinh vè viêc süa dôi
diém a, khoân 2, dièu 3 Quyét dinh s6 Tl2Ol6lQE-UBl.iD ngày 26 tbang 8 nàm
2016 cüa UBND tinh Hà Nam quy dlnh chric ntog, nhiÇm vp, quyè,, h4n và co
câu tô chüc cüa Sô Thông tin và Truyèn thông tinh Hà Nam;

Theo dè nghi cüa Hôi dàng Sâng kién co 9uffi,

QUYÉT DflrlH:

Dièu 1. Công nhân sâng kién câp co sô nàm 2018 cho 04 sâng kién cüa 04
nh6m térc giâ(cô danh sâch kèm theo) "

Dièu 2.Muc thuôrng và nguàn tièn thucrng

Mirc thucmg: 500.000d/sâng kién

Tièn thuong: Trich tù nguèn chi thuùng xuyên nâm2Ol8 cüa co quan.

Dièu 3. Chânh Vàn phông sô, Thü truôn g câc don v! thuQc sô và nhôm
tâc giâ cüa 04 sâng kién trong danh sâch ô Dièu 1 chiu trâch nhiÇm thi hành

Quyét dinh này./.

Noi nh|n:
- Nhu Dièu 3;
- Luu VT.

Duy Tuân

I



DAI\H sÂcn oÈ Ncnr côNc NHAr\ sÂNc rrÉN cÂp co so xÀur 2018

TT , . .r.len sang Klen Tâc giâ Dàng tâc giâ
Thùi

gian âp
dung

Khâ nàng
âp dgng

1

Giâi phâp nâng cao hiÇu quâ
quân lÿ giù dông, mô cüa
cüa d4i lÿ Internet và iliêm
cung câp dich vç trô choi
diÇn tü công công trên dla

ban tinh Hà Nam

Nguyên Duy Tuân
Nguyên Duy Tuân Nguyên

Düc Cuèrng Nguyên Th!
Biên Einh Vàn Eai

Thâng
tU20t8

- Sô Thông tin và
Truyên thông.
- UBND câc huyÇn,
thành. phô trên ctia

bàn dê âp dgng quân
lÿ giù d6ng, mô cüa
cüa d4i 1ÿ Internet và
,.Â adiêm cung câp dich
vg trô choi diên tü
công

2

Quân lÿ câc dg ân công nghê
thông tin trong câc co quan

quân 1ÿ hành chinh nhà nuôc
trên dia bàn tinh

Lâ Thi Huyèn

Lâ Thi Huyèn
Lê Ngec ViÇt

Pham Thi Dung
Thâng
rU20t8

- Sô Thông tin và
Truyên thông.
- Câc c0 quan khâc
trên dia bàn tinh dé

âp dpng quân tÿ dôi
vôi câc 1o4i dg ân,
thpm chi tât câ câc dg,-À
an oau tu.



3
Quân 1ÿ hô.ro câp phép và
nôp luu chiêu lTnh vyc bâo

chi, xuât bân
Lê Thi Thüy Hà

Nguyên Thanh Tùng
Lê Thi Thriy Hà Tràn

Toàn
Nguyên Thi Hàng

Thâng
1U2018

- Sô Thông tin và
Truyên thông.

- Câc c0 quan khâc
trên dia bàn tinh dê
âp dpng hô tro viêc
quân 1ÿ hô so câp

phép

4 Quân lÿ nhiÇm vg dugc giao Lê Hàng Quang

Lê Hàng Quang
Cao Xuân Quâng

Nguyên Thi Vân Huong
oô van Trinh

Thâng
tU20t8

- Sô Thông tin và
Truyên thông.

- Câc co quan khâc
trên dia bàn tinh dê
âp dsng quân lÿ dôi
vôi câc nhiêm vu

dugc giao.




