
No'i nhân: 
- Nhi.r trên; 
- TT Thj Uy, TT HDND thj x (b/c); 
- Chü tjch, các PCT UBND thj xã; 
- Luu: VT. KT., 

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGIIiA VIT NAM 
TH! XA CIA LO Dc 1p  - Ttr do - Hinh phüc 

S: /UBND-KT Ca lô, ngày tháng 5 nám 2022 
V/v xét cong nhn sang kin 

c.p tinh dçit 1, nàm 2022 

KInh gfri: 

- Các phông, ban, don vj cp thj; 

- Uy ban nhân dan các phithng. 

Thrc hin Thông báo s 367/TB-KHCN ngày 05/5/2022 cüa Si Khoa h9c 

và Cong ngh tinh Ngh An v vic xét cong nhn sang kin cp tinh dqt 1, näm 

2022. UBND thj xã yêu cu Thu tnrông các phông, ban, don vj cp thj, Chu tjch 

UBND các phuing th1rc hin các ni dung sau: 

1. Các phông, ban, don vj cp thj, UBND các phiiing hithng irng, dng 

viên, khuyn khIch Va tto diu kin cho các tp th& cá nhân có sang kin tham 

gia xét cOng nhn sang kin dtp tinh näm 2022. 

2. Các t chirc, cá nhân có sang kin hoàn thin h so vâ gri v UBND thj 

xã (qua phông Kinh th), trixc ngây 0 1/6/2022. 

3. H so yêu cu cOng nhin sang kin và xét chip thun vic cOng nhn 

sang kin dtrçc quy dnh ti Diu 5 Chuong II Quyt djnh s 05/2015/QD-

UBND ngày 20/1/20 15 cüa UBND tinh Ngh An. 

(Sao gi'ri kern Thông báo sc 367/TB -SKHCN ngày 05/5/2 022 cia So' Khoa 

hQc và Cong ngh,). 

Yêu dtu Thu truông các phông, ban, don vj cp thj, Chü tjch UBNID các 

phi.thng thirc hin ni dung trén theo dung quy djnh./. 

TM. UBAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TCH 

Hoàng Van Phüc 



UBND TINH NGHE AN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
S KHOA HQC vA CONG NGH Dc 1p - Tçr do - Hnh phñc 

So: 367 /TB-KHCN NghAn, ngàyO5 tháng 05 nám 2022 

THÔNG BAO CUA S KHOA HQC VA CONG NGH NGH AN 
Vê vic xét cong nhn sang kiên cp tinh dçrt 1, nàm 2022 

KInh gIn: - Các sâ, ban, ngành cap tinh; 

- Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành ph. 

Thrc hin Quy& djnh so 05/2015/QD-UBND ngày 20/01/2015 cIna UBND 
tinh Ngh An v vic ban hành quy djnh cong nhan sang kin trên dja bàn tinh 
Ngh An và K hoach xét cong nhn sang kin cp tinh näm 2022 cIna S Khoa 
hoc và Cong ngh (Ca quan thu?ing trinc), Si Khoa h9c và Cong ngh Ngh An 
kInh d nghj: 

1. Các S0, Ban, Ngành, UBND các huyn, thj xã, thành phô Vinh; các Hi 
doanh nghip, doanh nghip và các tnrOng Dti h9c, cao dng dào tao  ngh 
huInng 1mg, dng viên, khuyn khich và tao  diu kin cho các tp th, cá nhân 
có sang kiên tham gia xét cong nhn sang kin cp tinh näm 2022. 

2. Các t chlrc, cá nhân có sang kin hoàn thin h so và gIn v Hi dng 
xét sang kin cp tinh d tham gia xét cOng nhn sang kin c.p tinh. 

3. H so yêu cu cong nhn sang kin và xét chip thun vic cOng nhn 
sang kin duçic quy djnh tai  Khoàn 2 Diu 5 Chuang II Quyt djnh s 
05/2015/QD-UBND ngáy 20/01/2015 cüa UBND tinh Ngh an, bao gôm: 

- Dan yêu cu cOng nhin sang kin (theo mu quy djnh tai  Phii Iic); 

- Van bàn d ngh cong nh.n sang kin cp tinh cüa thu tnrmg co s nai 
cOng nhn sang kiên cap co s; 

- Quyt djnh cong nhn sang kin cp co' s0 do ngithi có thm quyn cong 
nhn; 

- Van bàn xác nhn cUa thu tru&ng các co s nai sang kin dã ducic áp 
diing, ni dung xác nhtn ye tjnh mâi, pham vi áp diing cüa sang kiên và 1çi Ich 
thiêt thinc (hiu qua kinh tê hoc 1çi jch xâ hi) cüa sang kiên dã ap ding mang 
lai. 

- Tn trInh d nghj cong nhan sang kin cp tinh cüa Thu tnrOng co quan 
quán 1 chuyên ngành cap tinh (doi vâi các sang kiên duçc áp diing trong các co 
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quan nhà rnxc, don v sr nghip trrc thuc; các sang kin ap diing trong các co 
sâ y tê, giáo due và dâo t?o  cong lap, ngoâi cong 1p cap tinh và cap huyn); 

- T trInh d nghj cong nhn sang kin cap tinh cüa Chü tjch UBND 
huyn, thành phô, thj xã (dôi vi các sang kiên ducc áp diing trong các co quan 
chuyên mon cUa UBND huyn, thãnh phô, thj xA; UBND xä, phithng, thj trân; 
các tO chüc chInh trj xa hi tnrc thuc cap huyn, không bao gôrn sang kiên 
thuc ngành giáo diic và dào tao  và ngành y té); 

- Các tâi lieu lien quan (nu co). 

4. K hoach nhn h so cong nhtn sang kin cp tinh dçit 1 nAm 2022, c1i 
th nhu sau: 

- H so yêu cu cong nhn sang kin có th np theo 1 trong 2 hInh thirc: 

+ 01 b h so gc (ban giAy) kern theo file word, thânh phtn h so bao 
gm nhmg van ban dixçc quy djnh tai  miTc 3 nói trên; 

+ 01 b h so duó'i djnh dng file pdf, thành phAn h so bao gm nhü'ng 
van ban duçic quy djnh tai  miic 3 nói trén. 

so yêu cu cong nhn sang kin gfri v Si Khoa h9c và Cong ngh qua 
dja chi email: sangkienngheangmai1. corn 

ThtM gian np h so chm nht dn ngày 10/6/2022. 

Thông tin chi tiêt, d nghj lien h: Ong Nguyn Hoài Nam, chuyên viên 
Phông Quãn 1 Cong ngh và Thi trithng Cong ngh, S Khoa h9c và Cong 
ngh Ngh An - Din thoai: 0911122237 

(Tái Quyêt dinh so 05/2015/QD-UBND ngOy 20/01/2015 cta UBND tinh 

Nghc An ctu'crc dáng tái trên website cia Sà Khoa hpc và COng nghc 

www. ngheandost.gov. vn). 

Noi izliâii. 

- Nhu trên; 
- GD Sâ KH&CN (b/c); 
- P. QLCN&TTCN (t/h); 
-LuuVT. 

Nguyen Viêt Hung 
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