
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

Số:              /TTr-SKHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Hà Nam, ngày       tháng 10 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

V/v đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2021 
 
 

Kính gửi: Hội đồng sáng kiến tỉnh Hà Nam. 
 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban 

hành Điều lệ sáng kiến; 

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ  về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng 

kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của 

Chính phủ ban hành Điều lệ sáng kiến; 

Căn cứ văn bản số 580/SKHCN-QLCN ngày 13/8/2021 của Sở Khoa học 

và Công nghệ về việc gửi tài liệu kiểm chứng và Hồ sơ đề nghị công nhận sáng 

kiến cấp tỉnh năm 2021; 

Căn cứ kết quả xét duyệt và đề nghị công nhận sáng kiến của Hội đồng 

xét duyệt sáng kiến Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số          /QĐ-SKHĐT ngày       /10/2021 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Hà Nam về việc công nhận sáng kiến năm 2021. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Hội đồng sáng kiến tỉnh Hà Nam xét 

và công nhận sáng kiến cấp tỉnh cho 01 sáng kiến của 01 cá nhân, cụ thể: 

STT Tên sáng kiến Tác giả/Chức danh/Đơn vị 

1 

Chương trình hành động cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh tỉnh Hà Nam giai 

đoạn 2021-2025  

Bà Phạm Thị Thu Hà – 

Trưởng phòng Đăng ký 

Kinh doanh 

 

Trân trọng đề nghị Hội đồng sáng kiến tỉnh Hà Nam xét duyệt, công nhận./. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT, TTS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

ơ 
 

Nguyễn Văn Lượng 
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