
 

 

                 BỘ NỘI VỤ                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 NHÀ NƯỚC 

 

Số:           /QĐ-VTLTNN                     Hà Nội, ngày        tháng 10 năm 2020 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sáng kiến cơ sở năm 2020 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC 

 

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Bộ 

Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn 

thư và Lưu trữ nhà nước;  

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

Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến; 

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

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của 

Điều lệ Sáng kiến được ban hành kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 

02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến; 

Căn cứ Quyết định số 2049/QĐ-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế xét, công nhận sáng kiến của Bộ 

Nội vụ; 

Căn cứ Quy chế số 118/QC-VTLTNN ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Cục 

Văn thư và Lưu trữ nhà nước về Hoạt động sáng kiến của Cục Văn thư và Lưu 

trữ nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-VTLTNN ngày 14 tháng 10 năm 2020 của 

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc kiện toàn Hội đồng Sáng kiến của Cục 

Văn thư và Lưu trữ nhà nước; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 04 sáng kiến áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ 

sở năm 2020 của các cá nhân thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Có danh 

sách đính kèm).  
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trưởng 

phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học, Thủ trưởng đơn vị của các tác giả 

sáng kiến và các cá nhân có tên theo danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:    
- Như Điều 3;  

- Cục trưởng; 

- PCT. Nguyễn Thị Nga; 

- Trung tâm LTQGTLĐT (công khai trên mạng nội bộ);  

- Lưu: VT, HTQT.                                                      

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nga 
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