
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

      Số:  1594 /SNN-TCHC 

V/v gửi hồ sơ các sáng kiến, ý tưởng 

mới tiêu biểu để xét, công nhận 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày  28  tháng 8 năm 2020 

 

 

Kính gửi:   

- Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. 

 
 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh có Công văn số 126/MTTQ-BTT 

ngày 21/8/2020 về việc lựa chọn, gửi hồ sơ các sáng kiến, ý tưởng mới tiêu biểu 

để xét, công nhận, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Trưởng các phòng, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị xem xét, lựa chọn những mô hình hay, cách làm sáng 

tạo, các sáng kiến, ý tưởng tiêu biểu được đề xuất ứng dụng vào lĩnh vực sản 

xuất, kinh doanh, quản lý điều hành góp phần mang lại hiệu quả, lợi ích thiết 

thực trong cơ quan, đơn vị mình.  Nội dung, tiêu chí, điều kiện và hồ sơ đề nghị 

công nhận sáng kiến, ý tưởng thực hiện theo Công văn số 126/MTTQ-BTT ngày 

21/8/2020 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh (Đính kèm). 

Các cơ quan, đơn vị có hồ sơ đủ điều kiện gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT 

chậm nhất ngày 05/9/2020 để tổng hợp gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Tỉnh để xét, công nhận. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Thủ trưởng các cơ quan đơn vị triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Lưu: VT, TCHC.                                                            

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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