
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỈNH SÓC TRĂNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

VĂN PHÒNG SỞ  

Số:  20  /VPS 
Sóc Trăng, ngày 04 tháng 5 năm 2020 

V/v xin ý kiến góp ý cho cho dự 

thảo lần 2 đối với Quy định về hoạt 

động sáng kiến thuộc Sở Tài nguyên 

và Môi trường. 

 

 

                    Kính gửi:  Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở. 

 

Căn cứ Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND 

tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định chi tiết và hướng dân thi hành Điều lệ 

Sáng kiến trên địa bàn tỉnh, 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở về việc giao Văn phòng Sở dự 

thảo Quyết định ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường, theo đó Văn phòng Sở đã dự thảo xong, đồng thời ngày 

17/3/2020 có văn bản số 15/STNMT-VP gửi các phòng, đơn vị xin ý kiến góp ý 

cho dự thảo nêu trên. 

Tuy nhiên, ngày 06/4/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục có Văn 

bản số 223/SKHCN-VP về việc hướng dẫn việc tổ chức xét công nhận sáng 

kiến trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, Văn phòng Sở tiếp tục báo cáo lãnh đạo Sở, qua 

đó Giám đốc Sở có ý kiến chỉ đạo giao Văn phòng Sở tiếp tục nghiên cứu và 

hoàn thiện Quy định về hoạt động sáng kiến thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

Để đảm bảo Quy định khi ban hành được thực hiện có hiệu quả, Văn 

phòng Sở đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị tiếp tục nghiên cứu tổ chức lấy 

ý kiến góp ý trong đơn vị mình đối với dự thảo lần 2 đối với Quy định về hoạt 

động sáng kiến thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

(Kèm theo dự thảo Quy định về hoạt động về hoạt động sáng kiến  

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường – Dự thảo 2) 

Ý kiến góp ý xin gửi về Văn phòng Sở trước ngày 14/5/2020  để tổng 

hợp và báo cáo lãnh đạo Sở.  

Rất mong được sự phối hợp của Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực 

thuộc Sở./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT, VP. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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