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UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:        /SKHCN-QCN 
Về việc uỷ quyền thủ tục công nhận sáng 

kiến cấp tỉnh ngành GDĐT năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Ninh Thuận, ngày  06  tháng 10 năm 2020 

 

 

Kính gửi:    Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 

 

 

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh của Ngành Giáo 

dục và Đào tạo năm 2020, họp ngày 28/8/2020. Ngày 07/9/2020, cơ quan Thường 

trực Hội đồng xét duyệt sáng kiến tỉnh Ninh Thuận (Sở Khoa học và Công nghệ) đã 

có tờ trình số 993/TTr,HĐSK-SKHCN về việc ban hành quyết định công nhận sáng 

kiến cấp tỉnh ngành giáo dục và đào tạo năm 2020.  

Căn cứ khoản 2, Điều 13 của Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 

năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định về xét, công 

nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận: thẩm quyền công nhận sáng kiến cấp 

tỉnh là Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh phê duyệt. 

Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tổ chức lại Hội đồng xét duyệt sáng kiến 

tỉnh Ninh Thuận (phân công đồng chí Trần Quốc Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh 

Ninh Thuận là chủ tịch hội đồng, nay đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phân công 

làm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ từ 01/7/2020).  

Để có cơ sở ra quyết định công nhận, Sở Khoa học và Công nghệ kính trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận xem xét, thống nhất uỷ quyền cho cơ quan thường trực 

Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh ký công nhận sáng kiến cấp tỉnh ngành giáo 

dục và đào tạo năm 2020 (đồng chí Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Phó chủ 

tịch thường trực Hội đồng xét duyệt sáng kiến tỉnh Ninh Thuận). 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Nội vụ;  

- Ban thi đua khen thưởng; 

- Lưu: VT, QCN. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Kim Hùng 
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