
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN HẢI CHÂU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Hải Châu, ngày     tháng  10  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận các sáng kiến năm 2022 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

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

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc Hội về 

thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc 

thù phát triển thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 

19/6/2020 của Quốc Hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một 

số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; 

 Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng; 

 Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 03 năm 2012 của 

Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Sáng kiến; 

 Theo đề nghị của Hội đồng xét Sáng kiến quận Hải Châu tại các Biên bản 

xét chọn sáng kiến năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Nay công nhận 33 (Ba mươi ba) sáng kiến kinh nghiệm của các 

đơn vị, cá nhân trên địa bàn quận năm 2022 (có danh mục kèm theo Quyết định 

này). 

 Điều 2. Giao cho Ban biên tập Trang thông tin điện tử quận Hải Châu tổ 

chức đăng tải các sáng kiến kinh nghiệm lên Website của quận để cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong quận thuận tiện trong việc 

tham khảo và nghiên cứu áp dụng. 

 Thủ trưởng các đơn vị khối đảng, chính quyền và đoàn thể, Chủ tịch 

UBND 13 phường thuộc quận Hải Châu phổ biến các sáng kiến, kinh nghiệm 

được công nhận để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn 

vị, địa phương áp dụng, học tập. 

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



 Điều 4. Trưởng các Phòng ngành quận, Chủ tịch các Hội - Đoàn thể quận, 

Chủ tịch UBND 13 phường thuộc quận và đơn vị, cá nhân có sáng kiến được 

công nhận căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Hội đồng TĐKT thành phố; 

- Sở KHCN thành phố; 

- Quận ủy Hải Châu; 

- Thành viên HĐ xét SK quận; 

- Lưu: VT, PKT.Lành. 

   CHỦ TỊCH 

 

 

 

                            

                          Lê Tự Gia Thạnh 
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