
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 678/LĐLĐ-CTCS Quảng Trị, ngày 22 tháng 12 năm 2020 

V/v góp ý vào dự thảo Quy chế, Quy định về xét, 

công nhận sáng kiến, ý tưởng mới trong phong 

trào “Đoàn kết sáng tạo” 

 

  

 

 

Kính gửi:          Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị 

 

Thực hiện Công văn số 591/MTTQ-BTT ngày 18/12/2020 của Ban Thường trực 

UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế, Quy định 

về xét, công nhận sáng kiến, ý tưởng mới trong phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, sau 

khi nghiên cứu nội dung các dự thảo, Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia ý kiến như 

sau: 

1. Về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định các sáng tạo, 

sáng kiến, sáng chế, ý tưởng mới cấp tỉnh: Thống nhất như dự thảo 

2. Về Quy định đối tượng, điều kiện, trình tự và thủ tục xét thẩm định đánh giá 

các sáng tạo, sáng kiến, sáng chế, ý tưởng mới cấp tỉnh 

-  Bố cục: Nhất trí như dự thảo 

- Thể thức: Đề nghị sửa cụm từ “Điều 9” tại trang 5 thành “Điều 7”, vì liền kề 

trước đó là Điều 6; sửa lỗi chính tả “hồ sở” thành “hồ sơ” tại tiểu mục 3.Điều 5. 

- Nội dung: Cơ bản nhất trí với dự thảo, chỉ tham gia về thời gian nhận hồ sơ 

tại tiểu mục 4, Điều 5 như sau: Đề nghị xem xét thay đổi thời gian nhận hồ sơ từ 

ngày 01/8 -19/8 hằng năm thành trong quý 1 hằng năm. Bởi vì, việc đánh giá công 

nhận sáng kiến, ý tưởng mới tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thường thực hiện vào 

cuối năm, cho nên vào quý 1 của năm này nhận hồ sơ để xét sáng kiến của năm trước 

thì hợp lý hơn. 

Trên đây là góp ý của LĐLĐ tỉnh vào dự thảo Quy chế, Quy định về xét,     

công nhận sáng kiến, ý tưởng mới trong phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, đề nghị            

Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh xem xét./. 

 

 
Nơi nhận:                                               
- Như trên; 

- Lưu: VT, CTCS.                                                                    

TM.BAN THƯỜNG VỤ                                                                                                                                                

PHÓ CHỦ TỊCH  
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