
SỞ CÔNG THƢƠNG HÀ NAM 

 HỘI ĐỒNG SKKH 

  
 Số: 443 /SCT-HĐSKKH 

V/v hƣớng dẫn triển khai đăng ký 

 đề tài, sáng kiến, giải pháp khoa học 

cấp cơ sở, cấp tỉnh năm 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Hà nam, ngày 16 tháng 4 năm 2019 

 

                               Kính gửi: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở 

  

Căn cứ vào Chƣơng trình công tác năm 2019 đã đƣợc Lãnh đạo Sở Công 

Thƣơng phê duyệt, để đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chí quy định trong công tác bình 

xét thi đua, khen thƣởng năm 2019 đối với công chức, viên chức và ngƣời lao động 

thuộc Sở. Hội đồng sáng kiến khoa học Sở Công Thƣơng triển khai, hƣớng dẫn 

đăng ký nội dung đề tài, sáng kiến, giải pháp kinh nghiệm cấp cơ sở, cấp tỉnh năm 

2019 với các nội dung nhƣ sau: 

1. Đối tƣợng đăng ký. 

- Là công chức, viên chức và ngƣời lao động có thời gian công tác trong 

ngành công thƣơng từ 12 tháng trở lên; 

- Cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở" và "Chiến 

sỹ thi đua cấp tỉnh" năm 2019; 

2. Nội dung và hình thức đăng ký: Theo mẫu gửi kèm 

3. Thời gian nộp: Trƣớc ngày 15/5/2019 về Thƣờng trực Hội đồng sáng kiến 

khoa học Sở (Văn phòng Sở) để tổng hợp báo cáo 

Đề nghị các đồng chí Trƣởng các phòng, đơn vị triển khai đến các thành viên 

trong phòng, đơn vị nằm rõ triển khai đăng ký đúng thời gian quy định. Những đề 

tài, sáng kiến, giải pháp kinh nghiệm gửi sau ngày 15/5/2019 không đƣợc tổng 

hợp, lựa chọn, xem xét công nhận./. 

                                                                           

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên, 

- Lƣu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG SKKH SỞ                      

 CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

                    Đinh Văn An 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ, ĐỀ XUẤT 

 ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP KINH NGHIỆM CẤP CƠ SỞ/ CẤP TỈNH 

NĂM 2019 

 

 

1. Họ và tên tác giả: …………………………………………………………………. 

2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………….. 

3. Đơn vị công tác: ………………………………………………………………….. 

4. Tên đề tài, sáng kiến, giải pháp kinh nghiệm: ……………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5. Đề tài, sáng kiến, giải pháp kinh nghiệp áp dụng cấp:   

     Cấp cơ sở       Cấp tỉnh:  

 

 

                                                               Hà Nam, ngày       tháng      năm 2019 

                                                                                Người đăng ký 
                                                                                  (Ký, ghi rõ họ và tên) 
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