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cONG noÀ xÂ nor crir xcula Wr NAwI
DQc lfp - Tç do - HSnh phrlc

sé;lT3 /eD-srrrr Hà Nam, ngày%( thdng 10 ndm 2020

quvÉr
sâng kién

DINH
câp co sô nàm 2020Công nhfln

cÉM Eôc so rsôNc rrN vÀ rntirÈN THôNc
Càit ctt NShi dinh sé 13/2012/ND-CP ngày 02 thâng 3 nàm 2012 cùa

Chinh phù ban hành Dièu lQ Sdng kién;

Càn ctî Thông tu sd 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 thting 08 nàm 2013 cùa
BQ Khoa hec và Công nghç huông dàn thi hành NShi dinh sé |3/2012/ND-CP
ngày 02 thdng 3 nàm 2012 cùa Ch[nh phti;

Càn ctî Q"yét dinh s6 fi/2016/8D-UBND ngày 26 thdng I nàm 2016 cùa
UBND tinh Hà Nam quy dlnh chrirc nàng, nhiêm vq, qt yèn hqn và co câu tô chûc
cùa Sû Thông tin và Truyèn thông tïnh Hà Nam; Qrryét dinh sé 18/2017/8D-
UBND ngày 29 thâng 6 nàm 2017 cita UBND tînh vè viÇc stba a& aËm a, khoàn

2, dièu 3 Quyét dinh s(i 33/2016/QD-UBND nsày 26 thdng I nàm 2016 cùa
UBND tinh Hà Nam quy dinh chûc nàng, nhiêm u1r, qrryèn hqn và to cdu tii chûc
cùa Sô Thông tin và Truyèn thông tïnh Hà Nam;

Theo dè ngh! cùa Hôt dàng Sâng kién co quan,

QwÉrD§H:
Eièu 1. Công nhan sâng kién câp co sô nàm 2O2O cho 02 sang kién ct.r. 02

nh6m tâc giâ (c6 danh sâch kèm theo)

Dièu 2. Müc thuong và nguàn tièn thuong

Müc thuôrng: 500.000d/sang kién

Tièn thuong: Trich tu nguàn chi thuèrng xuyên nâm2020 cüa co quan.

Dièu 3. Chânh Vàn phông sô, Thü truon g câc dsn vi thuÔc sÔ và nhôm

tâc giâcûa02 sangkién trong danh sâch ô Dièu I chiu trâchnhiêmthi hành

Quyét dinh này.1./>
Noi nhQn:
- Nhu Oièu 3;
- Luu VT.
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cH DÈ NGHI côNc Nrr,iN sÂNc rrÉx cÂp co sô uÀvr 2020
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* YEN THON *

TT Tên sâng kién Tâc giâ Dàng tâc gSât

Thùi
gian âp
dung

Khâ nàng
âp dgng

1
rhiét ké mây do thân nhiÇt

không tiêp xüc Nguyên Duy Tuân
Lê Hàng Quang
Einh Vàn D4i

Thâng
0912020

Sô Thông tin và
Truyên thông.

Dânh giâ,xép hang ümg dpng
công nghç thông tin trong
hopt dQng cüa co quan nhà

nuôc tinh Hà Nam
Nguyên Düc Cuông

2

Nguyên Dric Cuùng
Lâ Thi Huyên
Lê Ngoc Viêt

Lê Thi Thuÿ Hà
Pô van trinh

Thâng
0912020

Sô Thông tin và
Truyên thông.


