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Tam Điệp, ngày          tháng 01 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật 

thành phố Tam Điệp lần thứ XI (2022-2023) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 Quyết định số 303/QĐ-BTC ngày 10/12/2021 của Ban Tổ chức Hội 

thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ 

thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ XI (2022-2023); 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế.   

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Tam Điệp 

lần thứ XI (2022-2023) gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Trưởng ban: Ông Vũ Đình Chiến, Phó Chủ tịch UBND thành phố.  

2. Phó Trưởng ban: Trưởng phòng Kinh tế. 

3. Các Ủy viên: 

- Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; 

- Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố; 

- Chuyên viên phòng Kinh tế phụ trách lĩnh vực khoa học và công nghệ - Thư ký.    

* Mời các ông (bà) có chức danh sau tham gia ủy viên Ban Tổ chức: 

- Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy;  

- Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố; 

- Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố. 
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Điều 2. Ban Tổ chức Hội thi có nhiệm vụ: 

- Xây dựng, ban hành thể lệ, kế hoạch tổ chức hội thi. Phát động, tuyên 

truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia hội thi; chấm điểm, 

xếp loại, xét chọn các sản phẩm đăng ký dự thi cấp tỉnh. 

 - Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng ban phân công. 

 - Ban Tổ chức hội thi tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố, Trưởng phòng Kinh tế, 

Trưởng các phòng, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các phường, xã và các 

ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Liên hiệp Hội KHKT tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố;  
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Hoàng Mạnh Hùng 
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