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THÔNG BÁO 

Kết quả chấm điểm sáng kiến năm 2022 

 

Thực hiện Quyết định số 1731/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy chế xét, công nhận sáng kiến và tổ 

chức, hoạt động của Hội đồng sáng kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Thực hiện Công văn số 1121/TCTK-TCCB ngày 29/7/2022 của Tổng cục 

Thống kê về việc hướng dẫn đề nghị xét, công nhận hiệu quả áp dụng và phạm 

vi ảnh hưởng của sáng kiến. 

Hội đồng sáng kiến cơ sở Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang đã tổ chức chấm 

điểm các sáng kiến cơ sở từ ngày 17/8/2022 đến hết ngày 24/8/2022. Kết quả 

chấm điểm có 28/28 sáng kiến cấp cơ sở đủ điều kiện xét duyệt và công nhận là 

sáng kiến cơ sở năm 2022 (đạt điểm trung bình từ 70 điểm trở lên). 

(có danh sách sáng kiến đính kèm) 

Nay Hội đồng sáng kiến cơ sở Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang thông báo 

công khai đến tất cả các đơn vị kết quả chấm điểm sáng kiến cơ sở năm 2022. 

Thông báo được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh 

Tiền Giang tại địa chỉ https://thongketiengiang.gov.vn 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phổ biến công khai Thông báo này đến tất 

cả các công chức, người lao động trong đơn vị mình. Nếu công chức, người lao 

động nào không nhất trí với kết quả chấm điểm của Hội đồng theo Thông báo có 

quyền thắc mắc, khiếu nại theo quy định. Thời gian để các cá nhân có ý kiến 

thắc mắc, khiếu nại về Cục Thống kê (qua Phòng Tổ chức- Hành chính) đến hết 

ngày 30/8/2022 (thứ ba).  

Sau thời gian trên Hội đồng sáng kiến cơ sở sẽ đề nghị Cục trưởng ra 

Quyết định công nhận sáng kiến cơ sở năm 2022 cho các cá nhân trên, mọi thắc 

mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết./. 

 

 Nơi nhận: 
- Thành viên HĐSK cơ sở Cục Thống kê; 

- Các đơn vị thuộc Cục; 

 - Lưu: VT, TCHC. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

Lê Văn Niệm 
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