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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng đánh giá tác động, phạm vi ảnh hưởng  

của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp huyện  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

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

định chi tiết một số điều của  Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ 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 chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá tác động, phạm vi ảnh hưởng của sáng 

kiến, đề tài nghiên cứu khoa học huyện Tủa Chùa (sau đây gọi tắt là Hội đồng sáng 

kiến, đề tài khoa học huyện) gồm các thành viên có tên sau: 

 I. Chủ tịch Hội đồng 

 Ông Nguyễn Minh Tuân - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

 II. Các Phó Chủ tịch Hội đồng 

 1. Trưởng phòng Nội vụ huyện - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; 

 2. Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện - Phó Chủ tịch Hội đồng; 

 3. Mời Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện - Phó Chủ tịch Hội đồng. 

 III. Các Ủy viên Hội đồng: 

 1. Mời đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy; 

 2. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

 3. Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện; 

 4. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 
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 5. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

 6. Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

 7. Mời Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

 8. Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện phụ trách công tác thi đua khen 

thưởng - Ủy viên kiêm Thư kí Hội đồng. 

 Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng 

 1. Nhiệm vụ: Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định, đánh giá tác động, phạm 

vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học đã 

được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, công nhận và được ứng dụng vào thực tiễn 

mang lại hiệu quả thiết thực trong các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa 

bàn huyện. Trình Chủ tịch UBND huyện công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu 

quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp huyện và đề nghị 

công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh, toàn quốc để xét tặng 

danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp, khen thưởng theo thành tích và công trạng 

cho các cá nhân trên địa bàn huyện theo quy định của Nhà nước.  

2. Quyền hạn: Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của UBND huyện 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng được 

sử dụng con dấu của Phòng Nội vụ huyện để thực hiện nhiệm vụ khi được Chủ 

tịch Hội đồng phân công hoặc ủy quyền. Khi cần thiết Hội đồng quyết định 

thành lập Tổ Thẩm định, giúp Hội đồng thẩm định, đánh giá phạm vi ảnh hưởng, 

hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học. 

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công và 

được hưởng chế độ hỗ trợ (nếu có) theo quy định hiện hành.  

3. Phòng Nội vụ huyện là cơ quan thường trực của Hội đồng.  

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng phòng: Nội vụ, Tài chính 

- Kế hoạch huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có 

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

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Sở Nội vụ tỉnh; 

- TT. Huyện ủy;                      (b/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Thành viên HĐTĐKT huyện;  

- Lưu: VT; NV.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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