
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

BQL KHU KINH TẾ PHÚ YÊN 

 
                 Số:          /KKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phú Yên, ngày      tháng 8 năm 2020 

 Về việc nộp đề tài sáng kiến năm 2020  
 

 

 

Kính gửi: Lãnh đạo, các phòng, đơn vị trực thuộc 

  

Căn cứ Thông báo nội dung giao ban ngày 03/8/2020 của Ban Quản lý Khu 

kinh tế Phú Yên về triển khai thực hiện đề tài sáng kiến năm 2020, đồng thời đảm 

bảo các đề tài được thực nghiệm tại đơn vị trước khi đánh giá hiệu quả để bình xét 

phục vụ công tác bình xét thi đua, khen thưởng 2020 của đơn vị. 

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc hoàn 

tất hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến (theo phụ lục I đính kèm và 01 bản đề tài 

sáng kiến) gửi về thư ký Hội đồng (đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ Email: 

vp.bqlkkt@phuyen.gov.vn) chậm nhất vào ngày 30/8/2020 để tổng hợp và có cơ sở 

theo dõi đánh giá trong quá trình thực nghiệm trước khi trình Hội đồng tổ chức họp 

xét, đánh giá công nhận sáng kiến.  

 Nhận được công văn này, yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai 

thực hiện./. 

     
Nơi nhận:              
- Như trên;      

- Lưu: VT, VP.  

 TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

Lê Văn Thành 
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PHỤ LỤC I 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN 

Kính gửi: …………………………………………….. 

Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây: 

Số 

TT 

Họ và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Nơi công 

tác 

(hoặc nơi 

thường trú) 

Chức 

danh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Tỷ lệ (%) đóng góp vào 

việc tạo ra sáng kiến 

(ghi rõ đối với từng đồng 

tác giả, nếu có) 

              

              

              

Là tác giả (nhóm tác giả) đề nghị xét công nhận sáng kiến:  

...................................................................................................................................... 

- Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (trường hợp tác giả không đồng thời là chủ đầu tư tạo 

ra sáng kiến): 

...................................................................................................................................... 

- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: 

..................................................................................................................................... 

- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử, (ghi ngày nào sớm hơn) 

...................................................................................................................................... 

- Mô tả bản chất của sáng kiến: 

..................................................................................................................................... 
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- Những thông tin cần được bảo mật (nếu có): 

......................................................................................................................................  

- Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 

......................................................................................................................................  

- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo 

ý kiến của tác giả: 

......................................................................................................................................  

- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo 

ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng 

thử (nếu có): 

......................................................................................................................................  

Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu 

(nếu có): 

Số 

TT 

Họ và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Nơi công 

tác (hoặc 

nơi thường 

trú) 

Chức 

danh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Nội dung công 

việc hỗ trợ 

              

 

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự 

thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

   ….., ngày ... tháng... năm ….. 

Người nộp đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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