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Hà Nội, ngày        tháng 01 năm 2023 

TH NG  ÁO 

Kết quả họp Hội đồng sáng kiến Cục Đo đạc,  ản đồ 

 và Thông tin địa lý Việt Nam năm 2022 

  

 hực hiện  hông tư s  21/2018/  -      ngày 14 tháng 11 năm 2018 của 

 ộ  ài nguyên và  ôi trường quy định công tác thi đua  khen thưởng ngành tài 

nguyên và môi trường.  gày 13 tháng 01 năm 2023   ội đồng sáng kiến  ục  o 

đạc   ản đồ và  hông tin địa lý  iệt  am đã họp  xét các sáng kiến cấp cơ sở năm 

2022 cho các cá nhân. 

 ăn cứ kết quả họp  ội đồng sáng kiến nêu trên   ội đồng sáng kiến  ục  o 

đạc   ản đồ và  hông tin địa lý  iệt  am thông báo để các công chức  viên chức 

và người lao động thuộc  ục biết (có Danh sách các cá nhân đề nghị công nhận 

sáng kiến đã được  ội đồng xét  đồng ý kèm theo Thông báo này). 

 au 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo trên  ổng thông tin điện tử 

của  ục  nếu không có ý kiến trái với kết luận của  ội đồng sáng kiến   ội đồng 

sáng kiến  ục  o đạc   ản đồ và  hông tin địa lý  iệt  am trình  ục trưởng 

công nhận sáng kiến cấp cơ sở theo quy định. 

 ội đồng sáng kiến  ục  o đạc   ản đồ và  hông tin địa lý  iệt  am trân 

trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
-  ục trưởng (để báo cáo); 
-  ác Phó  ục trưởng; 
-  ội đồng sáng kiến  ục; 
-  ác đơn vị trực thuộc  ục; 
-  ưu      TCCB. 

TM. HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 CỤC ĐO ĐẠC,  ẢN ĐỒ 

 VÀ TH NG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM 

Dương Văn Hải 
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