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HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP 

CƠ SỞ (ĐỢT 2 NĂM 2022) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 50/TB-HĐSK Chi Lăng, ngày 09 tháng 12 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá, phân loại sáng kiến cấp cơ sở (đợt 2 năm 2022) 

 

Căn cứ Quyết định số 4083/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của UBND huyện Chi 

Lăng ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn huyện Chi Lăng; 

Căn cứ Quyết định số 4527/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND huyện 

Chi Lăng về việc thành lập Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở (đợt 2 năm 2022); 

Công văn số 242/UBND-KTHT ngày 15/02/2022 của UBND huyện về việc 

triển khai thực hiện Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn huyện Chi Lăng 

năm 2022 và các năm tiếp theo; 

Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở (đợt 2 năm 2022) Thông báo kết quả đánh 

giá, phân loại sáng kiến cấp cơ sở (đợt 2 năm 2022) như sau: 

1. Tổng số hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở: 09 sáng kiến 

2. Kết quả đánh giá, phân loại sáng kiến cấp cơ sở: (Có biểu chi tiết kèm theo) 

+  Xếp loại tốt: 0 sáng kiến; 

+ Xếp loại khá: 02 sáng kiến; 

+ Xếp loại TB: 07 sáng kiến; 

+ Xếp loại yếu: 0 sáng kiến. 

Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở (đợt 2 năm 2022) trân trọng thông báo kết quả 

đánh giá, phân loại sáng kiến cấp cơ sở (đợt 2 năm 2022)./. 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các tác giả/đồng tác giả; đơn vị có sáng kiến; 

- Phòng KTHT, Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. KTHT.(NHXA) 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vi Quang Trung 
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