
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /BHXH-TCCB
Về việc đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở

năm 2020

Lạng Sơn, ngày         tháng 9 năm 2020

Kính gửi:
- Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ;
- Giám đốc Bảo hiểm xã hội các huyện.

Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
Quy chế Thi đua khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 234/QĐ-BHXH 
ngày 23/02/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Công văn số 
5045/BHXH-TĐKT ngày 16/12/2013 về việc hướng dẫn công nhận sáng kiến 
làm điều kiện xét danh hiệu thi đua và Công văn số 4007/BHXH-TĐKT ngày 
22/10/2014 về việc thực hiện các quy định mới của Nhà nước và của Ngành về 
công tác thi đua, khen thưởng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn đề nghị Chánh Văn phòng, Trưởng các 
phòng nghiệp vụ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các huyện quán triệt đầy đủ nội 
dung Công văn số 5045/BHXH-TĐKT ngày 16/12/2013 và Công văn số 
4007/BHXH-TĐKT ngày 22/10/2014 tới toàn thể viện chức và lao động hợp 
đồng biết và tập hợp toàn bộ “Đơn đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở, cấp 
Ngành” (theo mẫu đính kèm) của viên chức, lao động hợp đồng thuộc đơn vị, ký 
xác nhận đơn và chịu trách nhiệm về nội dung sáng kiến, gửi danh sách và đơn 
về Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn (qua phòng Tổ chức cán bộ) chậm nhất vào 
ngày 31/10/2020.

Lưu ý:

1. Một sáng kiến có thể của một nhóm tác giả (đồng sáng kiến) có chuyên 
môn nghiệp vụ liên quan (một người đứng đơn, các tác giả còn lại ghi rõ họ tên, 
tỷ lệ % và nội dung đã đóng góp vào sáng kiến).

2. Điều kiện công nhận sáng kiến: Không trùng với những sáng kiến đã 
nộp hoặc được công nhận trước đó; đã được áp dụng tại cơ quan, đơn vị mang 
lại lợi ích thiết thực.

3. Sáng kiến được công nhận có giá trị sử dụng một lần để làm điều kiện 
xét danh hiệu thi đua ngay trong năm được xét công nhận hoặc 01 năm tiếp theo 



đối với sáng kiến cấp cơ sở hoặc 02 năm tiếp theo đối với sáng kiến cấp Ngành.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đơn vị báo cáo kịp thời về 

Bảo hiểm xã hội tỉnh (qua phòng Tổ chức cán bộ) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, các PGĐ BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

Nông Thị Phương Thảo
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