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HƯỚNG DẪN 

Quy trình xét công nhận sáng kiến và đánh giá, công nhận phạm vi ảnh 

hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để xét 

tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hàng năm  
 

 Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính 

phủ ban hành Điều lệ sáng kiến; 

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều 

lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 

năm 2012 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Hướng dẫn số 1489/HD-SKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Sở 

Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 

33/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về 

việc xét công nhận sáng kiến và đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả 

áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu  khoa học để xét tặng danh hiệu thi đua, 

hình thức khen thưởng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân 

dân huyện hướng dẫn một số nội dung đối với việc xét công nhận sáng kiến và 

đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến để xét 

tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các đơn vị trực thuộc Ủy 

ban nhân dân huyện như sau: 

1. Đối tượng yêu cầu và quyền công nhận sáng kiến 

1.1. Đối tượng được yêu cầu công nhận sáng kiến: 

- Các Tổ chức, cá nhân có hoạt động sáng kiến trên địa bàn huyện Nguyên Bình. 

- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đánh giá, công nhận phạm vi ảnh 

hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để xét tặng danh 

hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hàng năm trên địa bàn huyện Nguyên Bình. 

1.2. Quyền công nhận sáng kiến 

Theo Hướng dẫn số 1489/HD-SKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Sở 

Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 

33/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về 
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việc xét công nhận sáng kiến và đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả 

áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu  khoa học để xét tặng danh hiệu thi đua, 

hình thức khen thưởng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

 Cơ sở có quyền và trách nhiệm xét công nhận sáng kiến là các cơ sở đáp 

ứng đầy đủ các quy định tại khoản 4, Điều 2 của Điều lệ Sáng kiến được ban hành 

kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ 

(viết tắt là Điều lệ sáng kiến) và Điều 2, Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 

tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn thi 

hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 

13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ (viết tắt là Thông tư số 

18/2013/TT-BKHCN). 

 Ví dụ: 

- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện B có quyền và trách nhiệm xét 

công nhận sáng kiến cho các công chức, người lao động thuộc Phòng.  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã C có quyền và trách nhiệm xét công nhận 

sáng kiến cho cán bộ, công chức, người lao động của Ủy ban nhân dân xã. 

- Trường Trung học cơ sở A là đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện B thì Hiệu trưởng có quyền và trách nhiệm xét công nhận sáng kiến cho các 

viên chức, người lao động của Trường. 

 2. Thành phần hồ sơ 

 Thành phần hồ sơ gồm: 

 + Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (Theo mẫu tại phụ lục I Thông tư số 

18/TT-BKHCN được gửi kèm theo công văn). Việc trình bày đơn thực hiện theo 

quy định tại Điều 4, Điều 5 Quy định quản lý hoạt động sáng kiến ban hành kèm 

theo Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng. 

 + Các tài liệu; giấy tờ; hình ảnh liên quan (nếu có). 

 - Số lượng hồ sơ: 01 bản gốc và các bản sao. Số lượng bản sao do các đơn vị  

tự quy định (Tuỳ thuộc số lượng thành viên Hội đồng sáng kiến). Đối với bản sao, 

khuyến khích sử dụng bản scan để giảm thiểu chi phí cho người nộp đơn. 

 3.  Quy trình tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của Đơn yêu cầu công nhận 

sáng kiến 

- Nhận đơn đề nghị công nhận sáng kiến 

 Các cơ quan, đơn vị phân công người tiếp nhận Đơn yêu cầu công nhận sáng 

kiến, thực hiện việc tiếp nhận và lập Giấy biên nhận Đơn yêu cầu công nhận sáng 

kiến và giao cho người nộp đơn 01 bản, lưu tại cơ quan, đơn vị 01 bản (mẫu giấy 

biên nhận thực hiện theo mẫu tại Phụ lục II của Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN 

gửi kèm văn bản). 

 - Thông báo kết quả xem xét tính hợp lệ của Đơn yêu cầu công nhận 

sáng kiến 
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 Sau khi tiếp nhận Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến, cơ quan, đơn vị quản lý 

trực tiếp có trách nhiệm xem xét đơn và thông báo cho tác giả kết quả xem xét tính 

hợp lệ của Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến theo Mẫu số 01/SK. Đối với trường 

hợp từ chối chấp nhận đơn, thông báo cho tác giả rõ lý do từ chối chấp nhận đơn. 

Đối với trường hợp đơn có thiếu sót, thông báo cho tác giả sáng kiến về thiếu sót 

và ấn định thời hạn để tác giả sửa chữa, bổ sung, gửi lại. Đối với trường hợp chấp 

nhận đơn hợp lệ, thông báo cho tác giả sáng kiến về việc chấp nhận đơn, ghi nhận 

các thông tin liên quan của đơn và lưu giữ đơn phù hợp với quy định. Các cơ quan, 

đơn vị ra Quyết định thành lập Hội đồng sáng kiến để đánh giá giải pháp nêu trong 

đơn yêu cầu công nhận sáng kiến. 

 - Thành lập Hội đồng sáng kiến 

 - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ra Quyết định thành lập Hội đồng sáng 

kiến theo quy định tại điều 8, Điều lệ sáng kiến và điều 8, Thông tư số 

18/2013/TT-BKHCN. Hội đồng sáng kiến gồm có Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ 

tịch Hội đồng, Ủy viên thư ký, các chuyên gia hoặc những người có trình độ 

chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến, đại diện của tổ chức 

công đoàn nơi tác giả là công đoàn viên và các thành phần khác theo quyết định 

của Thủ trưởng cơ quan, số lượng Hội đồng có từ 5-7 thành viên. 

- Hội đồng tiến hành đánh giá đơn yêu cầu công nhận sáng kiến theo quy 

định tại Điều 3 và Điều 4 của Điều lệ sáng kiến, thực hiện nhận xét, đánh giá theo 

Mẫu số 03/SK, ghi rõ kết quả là “Đủ điều kiện công nhận sáng kiến” hoặc “Không 

đủ điều kiện công nhận sáng kiến”. 

- Quyết định của Hội đồng được thông qua theo nguyên tắc biểu quyết hoặc 

bỏ phiếu kín với ít nhất 2/3 ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng. Trường 

hợp bỏ phiếu kín (không biểu quyết) trước khi tiến hành đánh giá vào Mẫu số 

02/SK, Hội đồng sẽ gửi cho mỗi thành viên Hội đồng 01 phiếu đánh giá theo Mẫu 

số 03/SK, sau đó thư ký tổng hợp kết quả vào Mẫu số 02/SK. 

- Thư ký viết biên bản họp đánh giá của Hội đồng, trong đó phản ánh đầy đủ 

ý kiến của các thành viên, kết quả biểu quyết hoặc kết quả bỏ phiếu kín của Hội 

đồng, kết luận của Hội đồng sáng kiến đối với mỗi đơn yêu cầu công nhận sáng 

kiến là “Đủ điều kiện công nhận sáng kiến” hoặc “Không đủ điều kiện công nhận 

sáng kiến”. 

 - Công nhận sáng kiến và cấp Giấy chứng nhận sáng kiến 

 Căn cứ kết quả đánh giá giải pháp nêu trong Đơn yêu cầu công nhận sáng 

kiến và kết quả đánh giá của Hội đồng sáng kiến, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

quyết định việc công nhận sáng kiến hoặc từ chối công nhận sáng kiến đối với Đơn 

yêu cầu công nhận sáng kiến: 

 - Trường hợp công nhận sáng kiến: Thủ trưởng cơ quan (đơn vị) ban hành 

Quyết định công nhận sáng kiến và cấp Giấy chứng nhận sáng kiến (theo mẫu tại 

Phụ lục III Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN). 

 - Trường hợp từ chối công nhận sáng kiến: Thông báo bằng văn bản cho tác 

giả sáng kiến, trong đó nêu rõ lý do từ chối. 
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* Lưu ý: Đối với sáng kiến của lãnh đạo các Phòng chuyên môn huyện, lãnh 

đạo các Ban Đảng, Đoàn thể, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trước khi 

Quyết định công nhận cần xin ý kiến chấp thuận của lãnh đạo cấp trên trực tiếp. 

Đối với các đơn vị trường học thuộc Phòng Giáo dục&Đào tạo quản lý, 

hoàn thành trước 10 tháng 4 hàng năm. 

Đối với các cơ quan, đơn vị (Các Phòng ban, cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân huyện, các ban Đảng, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn) thực hiện hoàn thành trước 30 tháng 10 hàng năm. 

 4. Quy trình thực hiện đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng 

của sáng kiến để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen 

thưởng 

 4.1 Đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở 

 - Cá nhân đăng ký thi đua danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Chiến sĩ thi 

đua cấp tỉnh” từ đầu năm, sau khi đã được công nhận sáng kiến theo Quyết định 

của lãnh đạo cơ quan và cấp Giấy chứng nhận sáng kiến, để được xét tặng danh 

hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, cá nhân tiến hành làm Báo cáo phạm vi ảnh hưởng, 

hiệu quả áp dụng cấp cơ sở của sáng kiến theo mẫu số 01/BC-CS, nộp hồ sơ đánh 

giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở của sáng kiến, nộp về Phòng 

Nội vụ, Phòng tổng hợp trình Hội đồng đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp 

dụng cấp cơ sở của sáng kiến Huyện đánh giá và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

Quyết định công nhận. 

 - Thành phần hồ sơ đánh giá phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở gồm: 

 + Báo cáo phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở của sáng kiến 

(Mẫu số 01/BC-CS). 

 + Quyết định công nhận sáng kiến và giấy chứng nhận sáng kiến; 

 + Các văn bản, tài liệu liên quan chứng minh phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả 

áp dụng của sáng kiến (nếu có). 

 Lưu ý: Hồ sơ được đóng thành quyển, có trang bìa cứng. 

 - Số lượng: Mỗi cá nhân 01 bản gốc và 06 bản sao. 

 - Thời gian nộp hồ sơ: 

+ Đối với các đơn vị trường học thuộc Phòng Giáo dục&Đào tạo quản lý 

nộp về Phòng Giáo dục&Đào tạo trước ngày 20 tháng 4 hàng năm. Phòng Giáo 

dục&Đào tạo thẩm định (Hội đồng tư vấn)  báo cáo kết quả và chuyển hồ sơ cho 

Phòng Nội vụ trước ngày 20 tháng 5 hàng năm. 

+ Đối với các cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ về Phòng Nội vụ chậm nhất ngày 

30 tháng 11 hàng năm. 

 4.2. Đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh/toàn quốc 

 Cá nhân đăng ký thi đua danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” trở lên từ đầu 

năm, sau khi đã được công nhận sáng kiến theo Quyết định của Thủ trưởng cơ 
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quan và cấp Giấy chứng nhận sáng kiến, để được xét tặng danh “Chiến sĩ thi đua 

cấp tỉnh”, cá nhân tiến hành các bước như sau: 

- Bên cạnh việc lập hồ sơ Báo cáo phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ 

sở theo mục 4.1 trên, cá nhân tiến hành làm Báo cáo đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu 

quả áp dụng ở cấp tỉnh/toàn quốc của sáng kiến (theo mẫu số 06/BC-CT/TQ ban hành 

kèm theo Hướng dẫn số 1489/HD-SKHCN); khi có kết quả đánh giá phạm vi ảnh 

hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở của Huyện, sẽ hoàn thiện để nộp hồ sơ trực tiếp về 

Sở Khoa học và Công nghệ. Hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, 

hiệu quả áp dụng ở cấp tỉnh/toàn quốc của sáng kiến gồm: 

+ Báo cáo đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở cấp tỉnh/toàn 

quốc của sáng kiến đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận (theo mẫu số 

06/BCCT/TQ ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1489/HD-SKHCN); 

+ Quyết định về việc công nhận sáng kiến và Giấy chứng nhận sáng kiến; 

+ Quyết định công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến 

cấp cơ sở (Do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền xét, tặng Danh hiệu thi đua 

cấp cơ sở quyết định). 

+ Bản sao các văn bản, tài liệu liên quan chứng minh phạm vi ảnh hưởng, 

hiệu quả áp dụng (nếu có). 

 Lưu ý: Hồ sơ được đóng thành quyển, có trang bìa cứng. 

 - Số lượng: 01 bộ gốc; số lượng bản sao do Sở Khoa học và Công nghệ quy định. 

 - Thời gian sẽ thông báo riêng theo yêu cầu của Sở Khoa học và Công nghệ. 

 5. Một số lưu ý 

 - Tên và bố cục của sáng kiến đề nghị cần trình bày đúng theo Quy định về 

quản lý hoạt động sáng kiến ban hành kèm theo Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng.  

 - Hệ thống biểu mẫu được gửi kèm theo Hướng dẫn này. 

 Căn cứ hướng dẫn trên đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đảm 

bảo đúng thời gian và quy định. Mọi vướng mắc trong quá trình triển khai khi thực 

hiện, đề nghị liên hệ với Phòng Nội vụ (ông Phùng Trọng Hữu, điện thoại 

0983.664.182; 0917.889.012) để cùng phối hợp giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- T.T Huyện uỷ; 

- T.T HĐND, UBND huyện; 

- Các Phòng ban, ngành huyện; 

- Các Ban Đảng, Đoàn thể; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các trường MN, TH, THCS; 

- Lưu VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đào Nguyên Phong 
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