
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-KT&HT 

V/v đôn đốc nộp hồ sơ đề nghị công 

nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả 

áp dụng của sáng kiến, đề tài 

nghiên cứu khoa học năm 2022                             

Trùng Khánh, ngày      tháng 11 năm 2022 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành, 

đoàn thể trên địa bàn huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

(Gọi chung là các đơn vị) 

 

Ngày 11 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn 

số 1914/UBND-KT&HT về việc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận 

phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học. 

Trong đó, yêu cầu các đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã 

đăng ký danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2022 nộp sáng kiến về Hội đồng 

Sáng kiến cấp cơ sở huyện trước ngày 22/11/2022. 

Tuy nhiên, đến nay Hội đồng Sáng kiến cơ sở huyện chỉ nhận được hồ sơ đề 

nghị công nhận sáng kiến của một số cá nhân gửi về. Để có cơ sở chuẩn bị cho các 

phiên họp xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở, Hội đồng Sáng kiến cơ sở huyện đề 

nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thiện sáng kiến theo đúng hướng dẫn tại Công 

văn số 1914/UBND-KT&HT gửi về Phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng - cơ quan 

thường trực Hội đồng chậm nhất ngày 30/11/2022 để tổng hợp trình Hội đồng 

xét duyệt. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. HU, TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Hội đồng sáng kiến cơ sở huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Hào 
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