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HƯỚNG DẪN 

Đánh giá, 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 

 

 

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

Thực hiện Hướng dẫn số 1489/HD-SKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng về thực hiện một số điều Quyết định 

số 33/2020/QĐ-UBND ngà y 11 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Cao Bằng 

về 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. 

Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh hướng dẫn 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 huyện như sau:  

A. ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện có quyền 

và trách nhiệm xét công nhận sáng kiến cho công chức, viên chức, người lao 

động thuộc đơn vị. 

* Ví dụ 1:  

- Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện có quyền và trách nhiệm xét 

công nhận sáng kiến đối với các Phó trưởng phòng, công chức và người lao 

động thuộc phòng. 

- Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông có quyền và trách nhiệm 

xét công nhận sáng kiến đối với các Phó Giám đốc, viên chức và người lao động 

thuộc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông. 

* Ví dụ 2: 

- Hiệu trưởng các trường học có quyền và trách nhiệm xét công nhận sáng 

kiến cho các Phó Hiệu trưởng, viên chức, người lao động thuộc Trường.  
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- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có quyền và trách nhiệm xét 

công nhận sáng kiến đối với các Phó trưởng phòng, công chức, người lao động 

thuộc phòng. 

* Ví dụ 3: 

- Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy có quyền và trách nhiệm xét công nhận 

sáng kiến đối với các Phó ban, công chức và người lao động thuộc Ban. 

- Chủ tịch Hội Nông dân huyện có quyền và trách nhiệm xét công nhận 

sáng kiến đối với các Phó Chủ tịch, công chức và người lao động thuộc Hội. 

2. Trường hợp tác giả (đồng tác giả) sáng kiến là người đứng đầu các cơ 

quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, bí thư đảng ủy cấp xã, chủ tịch UBND cấp xã thì kết quả xét công nhận 

sáng kiến ở cơ sở phải được sự chấp thuận của UBND huyện. Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng có trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện chấp thuận hoặc không 

chấp thuận việc công nhận sáng kiến, trường hợp không chấp thuận cần nêu rõ 

lý do. 

Trường hợp tác giả (đồng tác giả) sáng kiến là người đứng đầu: Bí thư cấp 

ủy cấp huyện và tương đương, Chủ tịch UBND huyện thì trước khi quyết định 

công nhận sáng kiến phải được sự chấp thuận của UBND tỉnh. 

3. Đối với ngành giáo dục: 

- Trường hợp tác giả (đồng tác giả) sáng kiến là Hiệu trưởng các trường 

học thì sáng kiến phải được đánh giá thông qua Hội đồng sáng kiến của trường 

và trước khi quyết định công nhận sáng kiến phải được sự chấp thuận của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện.  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng đánh giá phạm vi ảnh 

hưởng, hiệu quả áp dụng ngành giáo dục. Sau khi có kết quả đánh giá phạm vi 

ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng đối với sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả 

áp dụng đối với sáng kiến đảm bảo đạt yêu cầu. Kết quả công nhận phạm vi ảnh 

hưởng, hiệu quả áp dụng đối với sáng kiến của Phòng Giáo dục và Đào tạo đối 

với các sáng kiến do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch UBND huyện. 

* Lưu ý: Các sáng kiến đã được thủ trưởng đơn vị công nhận chưa đủ 

điều kiện, tiêu chuẩn để xét tặng các danh hiệu thi đua (Chiến sĩ thi đua cơ sở, 

Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh,..) và hình thức khen thưởng (Bằng khen). Mà các sáng 

kiến phải được Chủ tịch Hội đồng Đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp 

dụng mới đủ điều kiện để xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng cấp huyện, cấp tỉnh. 

4. Thực hiện quyền yêu cầu công nhận sáng kiến 

- Thành phần hồ sơ: 
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+ Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (theo mẫu tại phụ lục I Thông tư số 

18/TT-BKHCN kèm theo Hướng dẫn này) 

+ 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 đơn vị 

xét sáng kiến tự quy định. 

- Tác giả sáng kiến nộp đơn yêu cầu công nhận sáng kiến tại đơn vị. 

5. Tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của Đơn yêu cầu công nhận sáng 

kiến 

- Đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận khi tác giả sáng kiến nộp Đơn yêu cầu 

công nhận sáng kiến. 

- Thời gian tiếp nhận: Tất cả các ngày làm việc trong giờ hành chính. 

- Đơn vị tiếp nhận đơn yêu cầu công nhận sáng kiến lập Giấy biên nhận 

đơn yêu cầu công nhận sáng kiến và giao cho người nộp đơn 01 bản, lưu tại đơn 

vị 01 bản (theo mẫu tại phụ lục số II Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN). 

- Sau khi chấp nhận đơn hợp lệ, đơn vị tiến hành đánh giá Đơn yêu cầu 

công nhận sáng kiến để xét công nhận sáng kiến. Việc đánh giá Đơn yêu cầu 

công nhận sáng kiến theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 Điều lệ sáng kiến và 

thực hiện theo mẫu số 02/SK . 

- Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến đáp ứng đầy đủ các điều kiện thì thủ 

trưởng đơn vị quyết định công nhận sáng kiến. 

6. Thành lập Hội đồng sáng kiến 

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

kiến và phải ban hành văn bản dưới dạng Quyết định.  

+ Đối với các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện: mỗi đơn vị 

thành lập 01 Hội đồng sáng kiến.  

+ Đối với ngành giáo dục: mỗi trường học thành lập 01 Hội đồng sáng 

kiến. 

- Số lượng thành viên Hội đồng từ 5 - 7 thành viên. Thành phần gồm Chủ 

tịch, các ủy viên và thư ký. Chủ tịch hội đồng là Thủ trưởng đơn vị, thư ký là 

lãnh đạo cấp phó hoặc công chức, viên chức thuộc đơn vị, các ủy viên do Chủ 

tịch Hội đồng quyết định. 

- Tác giả (đồng tác giả) của giải pháp nêu trong đơn không được là thành 

viên của Hội đồng sáng kiến. Trường hợp đơn vị không đảm bảo số lượng thành 

viên Hội đồng thì mời thêm các thành viên tại các cơ quan khác trên địa bàn 

huyện (hoặc trên địa bàn tỉnh) có chuyên môn sâu đối với các sáng kiến đề nghị 

công nhận. 

- 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. 
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Trường hợp bỏ phiếu kín, các ủy viên hội đồng đánh giá bằng phiếu Đánh giá 

theo Mẫu số 03/SK. 

 - Hội đồng có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá, 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. 

7. 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 người đứng đầu đơn vị quyết định việc công 

nhận sáng kiến hoặc từ chối công nhận đối với Đơn yêu cầu công nhận sáng 

kiến: 

+ Trường hợp công nhận sáng kiến: Ban hành Quyết định công nhận sáng 

kiến và cấp giấy chứng nhận sáng kiến cho tác giả sáng kiến. 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. 

8. Trả thù lao cho tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp 

dụng sáng kiến lần đầu 

- Việc trả thù lao cho tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng 

sáng kiến lần đầu là nghĩa vụ bắt buộc. 

- Nếu không có các thỏa thuận khác, căn cứ Quyết định công nhận sáng 

kiến, cơ sở phải tiến hành thực hiện các thủ tục để làm căn cứ trả thù lao cho tác 

giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến theo đúng quy định 

tại Điều 10, Điều lệ sáng kiến và Điều 11, thông tư số 18/2013/TT/BKHCN. 

B. ĐÁNH GIÁ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG, HIỆU QUẢ ÁP DỤNG 

CỦA SÁNG KIẾN, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỂ LÀM CĂN 

CỨ XÉT, TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

I. ĐÁNH GIÁ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG, HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CẤP 

CƠ SỞ 

1. Hồ sơ đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở của 

sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học 

1.1. Thành phần hồ sơ: 

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

đề tài nghiên cứu khoa học (mẫu số 01/BC-CS); 

- Quyết định công nhận sáng kiến và Giấy chứng nhận sáng kiến hoặc 

Quyết định công nhận kết quả đề tài nghiên cứu khoa học; 

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

áp dụng (nếu có). 
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1.2. Số lượng: 01 bản gốc và các bản sao. Số lượng bản sao do cơ quan, 

đơn vị quy định tương ứng với số lượng thành viên Hội đồng đánh giá phạm vi 

ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học. 

1.3. Thời gian nộp hồ sơ hằng năm 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập:  

+ Thủ trưởng đơn vị Quyết định công nhận sáng kiến cho cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị chậm nhất ngày 08/10 hằng 

năm. 

+ Các sáng kiến đã được công nhận gửi hồ sơ lên Hội đồng Đánh giá 

phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng (qua cơ quan thường trực của Hội đồng) 

chậm nhất ngày 14/10 hằng năm. 

- Đối với ngành giáo dục: Do Phòng Giáo dục và Đào tạo quy định đảm 

bảo kịp thời công tác thi đua, khen thưởng hằng năm. 

2. Trình tự đánh giá và công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp 

dụng cấp huyện của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học 

2.1. Thụ lý hồ sơ 

Cơ quan thường trực Hội đồng có trách nhiệm: Tiếp nhận, thụ lý, tổng 

hợp, phân loại; lập báo cáo kết quả thụ lý hồ sơ; khiếu nại, tố cáo (nếu có). 

2.2. Thành lập Hội đồng đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng  

a) Căn cứ kết quả thụ lý hồ sơ, cơ quan thường trực Hội đồng tham mưu 

cho Chủ tịch UBND huyện thành lập Hội đồng đánh giá phạm vi ảnh hưởng, 

hiệu quả áp dụng để đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng đối với các 

sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học. 

Đối với ngành giáo dục: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng 

đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trong ngành giáo dục. 

b) Thành phần: gồm Chủ tịch, các ủy viên và thư ký. Số lượng từ 5 - 7 

thành viên. 

* Lưu ý: Tác giả (đồng tác giả) của giải pháp nêu trong đơn không được 

là thành viên của Hội đồng đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng. 

2.3. Tổ chức đánh giá 

 Hồ sơ và phiếu đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở 

(Mẫu số 02/PĐG-CS) 

a) Điều kiện họp Hội đồng: Số thành viên Hội đồng có mặt phải bảo đảm 

trên 2/3 tổng số thành viên Hội đồng. 

b) Trình tự làm việc: 

- Chủ tịch Hội đồng tuyên bố lý do, thông qua chương trình làm việc của 

Hội đồng; 
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- Cơ quan thường trực Hội đồng báo cáo kết quả thụ lý hồ sơ; công bố 

Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng; 

- Hội đồng bầu Tổ kiểm phiếu. Số lượng: 02 thành viên. 

- Hội đồng tiến hành thảo luận, làm rõ các vấn đề, nội dung còn vướng 

mắc; 

- Các thành viên nộp Phiếu đánh giá cho Tổ kiểm phiếu; 

- Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu. Nếu 

có ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng đánh giá Đạt thì sáng kiến, đề tài nghiên cứu 

khoa học đủ điều kiện công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp 

huyện. 

- Chủ tịch Hội đồng kết luận và thông báo kết quả đánh giá; 

- Thư ký Hội đồng lập biên bản (Mẫu số 09/BB-CT/TQ) và thông qua toàn 

thể thành viên tham dự. 

2.4. Trình công nhận và thông báo kết quả 

a) Chậm nhất sau 05 ngày làm việc, cơ quan thường trực Hội đồng trình 

Chủ tịch UBND huyện xem xét, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp 

dụng cấp huyện của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học. Hồ sơ gồm: 

- Báo cáo Kết quả đánh giá của Hội đồng đánh giá phạm vi ảnh hưởng, 

hiệu quả áp dụng cấp huyện; 

- Các biên bản họp Hội đồng (kèm theo Biên bản kiểm phiếu); 

- Dự thảo Quyết định công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp 

cơ sở của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học (Mẫu số 05/QĐ-CT/TQ); 

- Dự thảo thông báo kết quả đánh giá tới các tổ chức, cá nhân không được 

công nhận (trong đó nêu rõ lý do). 

b) Chủ tịch UBND huyện xem xét ký quyết định công nhận phạm vi ảnh 

hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở đối với sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học 

và thông báo kết quả đánh giá tới các tổ chức, cá nhân không được công nhận. 

3. Các nội dung khác 

Ngoài những nội dung hướng dẫn chi tiết ở trên, các cơ quan, đơn vị tổ 

chức và thực hiện theo các văn bản sau: 

Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành 

Điều lệ Sáng kiến. 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. 

Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật thi đua, khen thưởng. 
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Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 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;   

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

Khoa học và Công nghệ Cao Bằng về thực hiện một số điều Quyết định số 

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

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. 

Trên đây là Hướng dẫn 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 huyện Trùng 

Khánh. 

Nơi nhận: 
- TT HU, TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trịnh Trường Huy 
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