
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

 

Số:            /SKHCN-QLCN&CN  

V/v nộp hồ sơ đề nghị công nhận  

sáng kiến, đề tài cấp tỉnh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày         tháng 3 năm 2022 

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành, đoàn tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Thực hiện Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ủy 

ban tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định đánh giá, công nhận sáng kiến, đề tài 

nghiên cứu khoa học của các cá nhân để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, 

hình thức khen thưởng. Căn cứ vào Khoản 2, Điều 7 Quyết định số 731/QĐ-UBND 

thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học 

hằng năm làm 3 đợt trong đó:  

- Đợt 1 từ ngày 01/4 đến ngày 30/4 hằng năm.   

- Đợt 2 từ ngày 01/9 đến ngày 30/9 hằng năm.  

- Đối với sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của ngành Giáo dục và Đào 

tạo thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 15/6 năm này đến 30/4 năm sau (tính theo 

năm học). 

- Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố đánh giá sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của các tổ chức, cá 

nhân thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, lập hồ sơ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ 

theo các đợt trên để đánh giá, công nhận sáng kiến, đề tài cấp tỉnh.  

- Hồ sơ đề nghị công nhận đánh giá phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh đối với sáng 

kiến, đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện theo Công văn 140/SKHCN-

QLCN&CN ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc 

hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận đề tài, sáng kiến cấp tỉnh.  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện./.  

(gửi kèm Công văn số 140/SKHCN-QLCN&CN, Quyết định số 731/QĐ-UBND) 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Phòng QLCN&CN; 

- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Thế 
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