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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 23 tháng 5 năm 2022

V/v thông báo kết quả thẩm định
sáng kiến, đề tài cấp cơ sở
năm học 2021-2022

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
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; Hướng dẫn số 1132/HD-SKHCN ngày 03/10/2019
của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn quy trình thủ tục
xét, công nhận Sáng kiến; Công văn số 2562/HD-SGDĐT ngày 3/11/2021 của
Sở Giáo dục về việc thực hiện Sáng kiến cấp cơ sở.
Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả
thẩm định, đánh giá và công nhận sáng kiến năm học 2021-2022 (Danh sách
kèm theo).
Các đơn vị thông báo kết quả đến cá nhân biết và yêu cầu các cá nhân rà
soát các thông tin liên quan. Nếu có sai sót, các đơn vị liên hệ ông Hồ Đình
Thanh, chuyên viên Văn phòng Sở (điện thoại: 0978344888) để điều chỉnh đến
hết ngày 25/5/2022. Sau thời hạn trên Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành
Quyết định công nhận Sáng kiến cấp cơ sở năm học 2021-2022.
Hội đồng sáng kiến thông báo đến các đơn vị trực thuộc Sở biết, triển khai
thực hiện./.
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