
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-SGDĐT Đắk Lắk, ngày       tháng 5 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sáng kiến, giải pháp công tác, 

đề tài nghiên cứu của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk 

năm học 2020 - 2021 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ Ban 

hành Điều lệ Sáng kiến; 

 Căn cứ Thông tư 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến ban 

hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ; 

 Căn cứ Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của UBND tỉnh về 

việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và 

Đào tạo và Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 về việc điều chỉnh chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

 Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-SGDĐT ngày 11/5/2020 về việc ban hành Quy 

chế xét, công nhận sáng kiến của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk; 

Căn cứ kết quả chấm sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghi n cứu của 

Hội đồng khoa học ngành Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk  ắk năm học 2020-2021 

được thành lập theo Quyết định số 172/QĐ-SGDĐT ngày 06/4/2021 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo; 

 Xét đề nghị của Hội đồng khoa học và Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. N            c              995 sá   k ế ,   ả    á   ô   tá , đề tà  

    ê    u  ủ    à   G á  dụ  và Đà  tạ  tỉ   Đắk Lắk  ăm  ọ  2020 - 2021,  ồm  ó: 

- L ạ  A: 85 sá   k ế . 

- L ạ  B: 255 sá   k ế . 

- L ạ  C: 655 sá   k ế . 

(danh sách kèm theo). 

 Điều    Cá  ô     à  T      t    H   đồ   T   đu  -      t        à   

G á  dụ  và Đà  tạ , C á    ă        S , T       á          u ê  mô , 

nghiệp vụ thu c S ,  á  đ   v  và  á       ó tê    Đ ều 1    u t á      ệm t   

 à   Qu ết đ     ày./. 

Nơi nhận: 
- N   Đ ều 2; 

- Lã   đạo S ; 

- CĐN GD tỉnh; 

- Cá        CMN  t u c S ; 

- L u:  T,  P. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
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