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Đà Nẵng, ngày 30 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng thành tích trong công tác cải cách hành chính,
văn thư lưu trữ, công nghệ thông tin năm 2017
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Quyết định số 6240/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2015 của
UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà
Nẵng;
Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-SKHCN ngày 03 tháng 12 năm 2015 của
Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của
Sở Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Thông báo số 51/TB-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2018 của
UBND thành phố về việc xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành
chính năm 2017 đối với cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
Căn cứ Thông báo số 61/TB-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2018 của
UBND thành phố về kết quả xếp loại văn thư, lưu trữ năm 2017;
Căn cứ Thông báo số 72/TB-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2018 của
UBND thành phố về việc thông báo kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng công
nghệ thông tin năm 2017 của các cơ quan, địa phương thuộc thành phố Đà
Nẵng;
Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Chánh Văn phòng Sở
Khoa học và Công nghệ,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích tốt
trong công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông
tin năm 2017
1. Tặng Giấy khen cho 03 tập thể: Văn phòng, Phòng Quản lý khoa học và
công nghệ cơ sở, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vì đã hoàn thành tốt
trong công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ và ứng dụng công nghệ
thông tin năm 2017.
2. Tặng Giấy khen cho 03 cá nhân gồm:
- Bà Trần Thị Anh Thư, Chuyên viên Văn phòng đã tham mưu tốt công
tác ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận thủ tục hành chính của Sở
năm 2017.

- Bà Bùi Thị Thu Trang, Chuyên viên Chi Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng đã có thành tích tốt trong công tác văn thư lưu trữ năm 2017.
- Ông Võ Đức Anh, Phó trưởng phòng Quản lý chuyên ngành đã có thành
tích tốt trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục
hành chính năm 2017.
Điều 2. Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua và hình thức khen
thưởng nêu trên thực hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7
năm 2017 của Chính phủ. Nguồn kinh phí khen thưởng được trích từ kinh phí
chi định mức giao theo dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị có liên quan và các tập thể, cá nhân có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết
định thi hành./.
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Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP(Quyên).
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