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Điều chuyển biên chế dôi dư

từ cơ quan, đơn vị thừa sang

cơ quan, đơn vị nơi thiếu

1) Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở Nội vụ;

2) Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở Nội

vụ;

3) Đặng Thanh Hoàng - Phó Trưởng phòng

CCVC&TCBM
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Đã trình Hội đồng xem xét trong đợt 2/2021 nhưng để lại,

yêu cầu nhóm tác giả bổ sung, làm rõ tính mới. Sở

KH&CN đã có Công văn số 392/SKHCN-QLKHCN ngày

01/04/2021 gửi Sở Nội vụ hướng dẫn bổ sung hồ sơ.

Tuy nhiên, ngày 28/4/2021, nhóm tác giả đã có đơn xin

rút do đồng tác giả Trần Thị Ánh Tuyết trước đó đã có

sáng kiến được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết

định số 175/QĐ-UBND ngày 21/01/2021.

Do đồng tác giả là thành viên Hội đồng nên theo quy định

không tham gia bỏ phiếu trường hợp này. Kết quả bỏ

phiếu cho thấy đủ điều kiện chấp thuận cho rút hồ sơ.
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Some strategies to teach how

to write a chart description for

gifted 11, 12 graders taking

part in the provincial

examination

Nguyễn Thị Hoài - Giáo viên Trường THPT

chuyên Bình Long
9

Đã trình Hội đồng xem xét trong đợt 2/2021 nhưng chưa

thông qua yêu cầu làm rõ tính mới, số liệu do tác giả chỉ

đơn thuần viết chuyên đề dạy cho học sinh các viết biểu

đồ, chưa có giáo án minh họa cho các tiết dạy cụ thể. 

Ngày 22/6/2021, tác giả đã có đơn xin rút do không có

nhu cầu tiếp tục đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh và

không bổ sung được hồ sơ. Kết quả bỏ phiếu cho thấy đủ

điều kiện chấp thuận cho rút hồ sơ.

Số phiếu đồng ý

cho rút hồ sơ
Ghi chú

Phụ lục II

KẾT QUẢ XEM XÉT CHẤP THUẬN CÁC TRƢỜNG HỢP XIN RÚT HỒ SƠ

(Theo kết quả tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên

Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước đến ngày 30 tháng 8 năm 2021)

STT Tên sáng kiến Tác giả, đồng tác giả


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-01T16:26:30+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
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