
UBND HUYỆN TRÀ CÚ 

 HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT 

SÁNG KIẾN THI ĐUA 

 

Số:  01/CV-HĐXDSK 
 

V/v  gửi hồ sơ xét duyệt sáng 

kiến thi đua năm 2022 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Trà Cú, ngày   04  tháng  11  năm 2022 

 

Kính gửi: 

 - Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành huyện (03 hệ); 

 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.                                                                      
 

Thực hiện Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của Ủy ban 

nhân dân huyện ban hành Quy chế về điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình xét công 

nhận sáng kiến; Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện về việc kiện toàn Hội đồng xét duyệt sáng kiến thi đua 

huyện. 

Thường trực Hội đồng Xét duyệt sáng kiến thi đua huyện (gọi tắt là 

Thường trực Hội đồng) đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành huyện, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiến hành gửi hồ sơ xét duyệt sáng kiến thi 

đua cấp huyện năm 2022 về Thường trực Hội đồng (qua phòng Nội vụ) chậm 

nhất ngày 25/11/2022 để tổng hợp trình Hội đồng xét duyệt theo quy định. Hồ sơ 

gồm: 

1. Tờ trình của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đề nghị xét duyệt sáng kiến thi 

đua. 

2.  01 bản báo cáo sáng kiến (có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị) và 15 

bản báo cáo tóm tắt sáng kiến (theo mẫu đính kèm) của mỗi người đề nghị xét 

duyệt. 

* Lưu ý: Sáng kiến phải đúng theo mẫu; phải phù hợp với lĩnh vực công 

tác đang đảm nhiệm, không trùng tên và nội dung với sáng kiến của các năm 

trước, không trùng tên và nội dung của người khác.  

Thường thực Hội đồng đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành huyện, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm và thực hiện đúng thời gian 

nêu trên./.  

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TV HĐXDSK huyện; 

- Lưu: VT 

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 
 

TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ 

Huỳnh Văn Cảnh 
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