
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN PHÚ QUÝ 

 
Số: 2363/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Phú Quý, ngày 25 tháng 11 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, công nhận hiệu quả,  

phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến: “Ứng dụng Zalo để giải quyết  

thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tại Bộ phận Một cửa” 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ QUÝ 

 

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 định số 13/2012/NĐ-CP, ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính 

phủ về ban hành Điều lệ sáng kiến; 

Căn cứ Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 6 năm 2014 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ 

sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 1765/QĐ-UBND, ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy chế đánh giá, công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng 

kiến, đề tài nghiên cứu khoa học làm căn cứ đề nghị xét, tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” và các hình thức khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế - Tài chính huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá, xét công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh 

hưởng của sáng kiến: “Ứng dụng Zalo để giải quyết thủ tục hành chính cho cá 

nhân, tổ chức tại Bộ phận Một cửa”. Lĩnh vực: công nghệ thông tin, gồm các 

ông (bà) có tên sau: 

1. Chủ tịch Hội đồng 

- Ông Ngô Tấn Lực - Phó Chủ tịch UBND huyện. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng 

- Ông Trần Thanh Minh - Phó Trưởng phòng Kinh tế - Tài chính. 

- Ông Đỗ Minh Chức - Phó Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ. 

3. Các thành viên 

- Ông Dương Văn Trí - Phó chánh Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền; 

- Ông Mạc Đăng Linh - Chủ tịch UBND xã Tam Thanh; 
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- Ông Tạ Văn Nam - Chủ tịch UBND xã Long Hải; 

- Bà Nguyễn Thị Tánh - Chuyên viên Văn phòng Cấp ủy- Chính quyền. 

4. Thư ký Hội đồng 

- Bà Tiêu Thị Hằng - Cán sự phòng Kinh tế - Tài chính. 

Điều 2. Hội đồng đánh giá, công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của  

sáng kiến có nhiệm vụ xem xét, đánh giá và công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh 

hưởng của sáng kiến: “Ứng dụng Zalo để giải quyết thủ tục hành chính cho cá 

nhân, tổ chức tại Bộ phận Một cửa” thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin theo 

đúng các các quy định hiện hành và đảm bảo công khai, dân chủ và khách quan. 

Thành viên Hội đồng được hưởng các khoản phụ cấp theo quy định hiện 

hành và Hội đồng tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ xét duyệt.  

(Kèm theo Phụ lục danh sách sáng kiến) 

 Điều 3. Chánh Văn phòng - cấp ủy chính quyền, Trưởng phòng Kinh tế- Tài 

chính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn 

cứ Quyết định thi hành./. 

 
  Nơi nhận:      
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Website huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, PKTTC.  

 

                         

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

Lê Quang Vinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 

DANH SÁCH SÁNG KIẾN 

(Kèm theo Quyết định số: 2363/QĐ-UBND, ngày 25/11/2022 của UBND huyện Phú Quý) 

 

STT Họ và tên Đơn vị Nội dung sáng kiến Lĩnh vực 
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Nguyễn Văn Tấn 

Huỳnh Thị Xiễu 

Đỗ Văn Việt 

UBND xã Ngũ Phụng 
Ứng dụng Zalo để giải quyết thủ tục hành chính cho 

cá nhân, tổ chức tại Bộ phận Một cửa 

Công nghệ thông 

tin 
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