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   Số: 12/HĐSKCS 

V/v thông báo lịch tiếp nhận hồ sơ                  

đề nghị công nhận sáng kiến cơ sở  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Hồng Lĩnh, ngày  13  tháng 10 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Cơ quan Thị uỷ; 

- Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp Thị xã; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND Thị xã; 

- UBND các phường, xã.  
  

  Căn cứ Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND thị xã 

Hồng Lĩnh ban hành Quy chế xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở trên địa bàn thị xã 

Hồng Lĩnh; Quyết định số 2767/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thị xã về 

việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở; Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở thị xã 

thông báo thời gian và hồ sơ tiếp nhận để xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở đợt 2 

năm 2021 của các cá nhân, tổ chức như sau: 

1. Về hồ sơ gồm:  

- Đơn đề nghị công nhận sáng kiến (theo mẫu gửi kèm). 

- Bản báo cáo sáng kiến (theo mẫu gửi kèm). 

Lưu ý: các báo cáo sáng kiến không đảm bảo cấu trúc theo mẫu, Hội đồng 

sáng kiến cấp cơ sở thị xã sẽ không tiếp nhận.  

 2. Thời gian:  

- Đối với các sáng kiến chỉ xét sáng kiến cấp cơ sở các cá nhân, tổ chức nộp 

hồ sơ chậm nhất là ngày 15/11/2021. 

- Đối với các sáng kiến dự kiến sẽ gửi Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh chấm, xem 

xét để trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận sáng kiến cấp tỉnh đề nghị các cá nhân, tổ 

chức nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 10/11/2021. 

Hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến các cá nhân, đơn vị gửi về Phòng Kinh tế 

(cơ quan thường trực Hội đồng) để tham mưu Hội đồng phân công các thành viên 

chấm, tổng hợp kết quả đề nghị Chủ tịch UBND thị xã công nhận. Riêng hồ sơ đề 

nghị công nhận sáng kiến, đề tài lĩnh vực y tế của các cá nhân, tổ chức thuộc Trung 

tâm Y tế thị xã gửi về đồng chí Võ Mạnh Hoà - Phòng Hành chính để tổng hợp, báo 

cáo Hội đồng. 

 Hội đồng thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, thực hiện đảm 

bảo thời gian./. 
 

Nơi nhận:                                                   
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;  

- Các thành viên HĐSKCS thị xã;  

- Lưu: HĐSKCS.  

 

 CHỦ TỊCH 

   

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 

Đinh Văn Hồng 
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