
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGUYÊN BÌNH 

 

Số:           /UBND-NV 
V/v thực hiện các quy định về công 

nhận, đánh giá PVAH, HQAD sáng 

kiến, đề tài nghiên cứu khoa học phục 

vụ công tác khen thưởng cuối năm 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Nguyên Bình, ngày       tháng 9 năm 2022 

 
Kính gửi:  

- Các 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 Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng, để phục vụ cho việc đánh giá, công nhận danh hiệu chiến 

sỹ thi đua cơ sở hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Hướng dẫn số 

04/HD-UBND ngày 06/8/2021 về việc 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. 

 Qua quá trình tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến 

năm 2021 của các cá nhân, phòng Nội vụ là cơ quan tham mưu được giao nhiệm 

vụ nhận và thẩm định các sáng kiến nhận thấy có một số hồ sơ chưa đáp ứng yêu 

cầu, chưa đúng quy định của pháp luật về sáng kiến, về đánh giá phạm vi ảnh 

hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến/đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ công 

tác thi đua khen thưởng; chủ yếu do các đơn vị chưa nghiên cứu kỹ về thẩm quyền 

công nhận sáng kiến, phạm vi ảnh hưởng sáng kiến, chấp thuận sáng kiến,... Để 

đảm bảo công tác công tác đánh giá, công nhận sáng kiến năm 2022 được kịp thời, 

chính xác, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, hoạt 

động sáng kiến trên địa bàn huyện năm 2022 chú ý thực hiện một số nội dung sau: 

1. Về hồ sơ, thủ tục, quy trình đề nghị công nhận, đánh giá sáng kiến, đề tài 

nghiên cứu khoa học hàng năm phục vụ công tác thi đua, khen thưởng thực hiện 

theo Hướng dẫn 04/HD-UBND ngày 06/8/2021 của UBND huyện Nguyên Bình về 

việc 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 (gửi kèm 

công văn này). Trong đó đối với Báo cáo đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp 

dụng cấp cơ sở của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cần đánh giá đầy đủ theo 

mẫu kèm Hướng dẫn; đối với thành phần hồ sơ đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu 

quả áp dụng của sáng kiến gửi về Ủy ban nhân dân huyện đối với các cá nhân là 

lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ngoài các thành phần theo Hướng dẫn số 04/HD-

UBND cần bổ sung văn bản chấp thuận của cấp trên trực tiếp (theo Khoản 2, Điều 

12, Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng 
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ban hành Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, các cơ 

quan, đơn vị khi thành lập Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cho các cá nhân là 

lãnh đạo cơ quan, đơn vị, trước khi ra Quyết định công nhận cần gửi văn bản xin ý 

kiến của lãnh đạo cấp trên trực tiếp). 

2. Về thời gian, trình tự tiến hành thực hiện theo Hướng dẫn số 04/HD-

UBND ngày 06/8/2021 của UBND huyện Nguyên Bình về việc 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 trên địa bàn huyện Nguyên 

Bình. 

Căn cứ nội dung trên đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chủ 

động triển khai, nếu có vướng mắc liên hệ với UBND huyện (qua phòng Nội vụ, số 

điện thoại 0917.889.012) để phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- TT UB MTTQVN huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đào Nguyên Phong 
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