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V/v hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề 

nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng, 

hiệu quả áp dụng của sáng kiến,  

đề tài nghiên cứu khoa học 

Trùng Khánh, ngày      tháng 11 năm 2022 

 

 

Kính gửi: 
 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

(Gọi chung là các đơn vị) 

 

Căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 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. 

Thực hiện Hướng dẫn số 1489/HD-SKHCN ngày 31/12/2020 của Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết 

định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 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. 

Ngày 27/10/2022, Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh ban hành Công 

văn số 1794/UBND-KT&HT về việc thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận 

sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích năm 2022. Tuy nhiên, qua quá trình 

tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị, các hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu để xét công nhận 

sáng kiến đối với các 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, Chủ tịch UBND cấp xã, thị trấn. Vì vậy, Ủy ban nhân dân huyện hướng 

dẫn hoàn thiện hồ sơ đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, cụ thể như sau: 

1. Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng, 

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

a) Đối với 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. 

 - Ví dụ: Tác giả sáng kiến là Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, trước khi 

xét kết quả công nhận sáng kiến (Quyết định công nhận, Giấy chứng nhận sáng 

kiến) phải được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân huyện, các hồ sơ xin chấp 

thuận công nhận sáng kiến bao gồm: 

+ Văn bản xin chấp thuận sáng kiến. 
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+ Quyết định thành lập Hội đồng sáng kiến cơ sở (Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng thành lập, thành viên không bao gồm tác giả sáng kiến) theo Điều 10, Quyết 

định số 33/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. 

+ Biên bản họp đánh giá sáng kiến của Hội đồng sáng kiến cơ sở. 

+ Báo cáo sáng kiến (theo phụ lục gửi kèm). 

b) Sau khi có Văn bản chấp thuận sáng kiến của Ủy ban nhân dân huyện, 

Hội đồng sáng kiến cơ sở mới được công nhận sáng kiến và cấp giấy chứng nhận 

sáng kiến (Ban hành Quyết định công nhận và Giấy chứng nhận sáng kiến). 

2. Thành phần hồ sơ đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu 

quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học gồm: 

- 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 gửi kèm);  

- 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). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bản gốc và 03 bản sao.  

3. Hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp 

dụng của sáng kiến gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng) trước ngày 22 tháng 11 năm 2022 để tổng hợp. Trong quá trình triển 

khai, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị liên hệ: Đ/c Nguyễn Văn Dự, chuyên 

viên phòng Kinh tế và Hạ tầng – SĐT 0888.252.095 để hướng dẫn, giải đáp. 

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị công 

nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa 

học, đề nghị các đơn vị nghiên cứu triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT.Huyện uỷ; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên HĐ TĐKT huyện; 

- Lưu: VT, KTHT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 

 


		2022-11-11T13:59:17+0700


		2022-11-11T14:16:43+0700


		2022-11-11T14:16:01+0700


		2022-11-11T14:16:01+0700




