
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 11 năm 2019 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2019 

 
 

Kính gửi: Hội đồng sáng kiến tỉnh Hà Nam. 

 

Căn cứ công văn số 53/SKHNC-QLCN ngày 29/8/2019 của Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Hà Nam về việc gửi tài liệu kiểm chức và hồ sơ đề nghị công 

nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2019; 

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

sáng kiến Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 1988/QĐ-SKHĐT ngày 04/11/2019 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Hà Nam về việc công nhận sáng kiến năm 2019; 

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 02 sáng kiến của 02 các nhân, cụ thể: 

STT Tên Sáng kiến 
Tác giả/Chức danh/Đơn 

vị 

1 

Nâng cao hiệu quả thu hút, vận động và quản lý 

vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay 

ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam trong giai đoạn hiện nay. 

Ông Lê Đức Phúc - Trưởng 

phòng Thẩm định và Giám sát 

Đầu tư 

2 

Xây dựng Đề án Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều 

hành cấp Sở, ban, ngành và địa phương trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam 

Bà Phạm Thị Thu Hà - 

Trưởng phòng Đăng ký kinh 

doanh 
 

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

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 
ơ 
 

Nguyễn Văn Oang 
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