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HƯỚNG DẪN 

 Xét, công nhận các sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải 

pháp công tác, giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, 

giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đề tài nghiên cứu, áp dụng công nghệ 

mới đề nghị danh hiệu thi đua cấp Thành phố và cấp Nhà nước năm 2018 

_____________ 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và 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; 

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

phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến và Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 

tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số 

quy định của Điêu lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-

CP của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn Thành phố; 

Căn cứ Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 01/4/2015 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng Khoa học, sáng kiến Thành phố Hà Nội 

phục vụ việc xem xét, đề nghị công nhận danh hiệu thi đua cấp Thành phố và 

cấp Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-HĐKH,SK ngày 29/3/2017 của Hội đồng 

Khoa học, sáng kiến thành phố về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội 

đồng Khoa học, sáng kiến thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Hướng dẫn số 21/HD-HĐTĐKT của Hội đồng thi đua, khen thưởng 

về Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, 

Hội đồng Khoa học, sáng kiến thành phố Hà Nội hướng dẫn công tác xét, 

công nhận các sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp 

công tác, giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp 

ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đề tài nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới (gọi tắt là 

sáng kiến) đề nghị các danh hiệu thi đua cấp Thành phố và cấp Nhà nước năm 

2018 cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc thành phố Hà Nội như sau: 

1. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ 



- Biên bản họp của Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp cơ sở; (theo mẫu gửi 

kèm) 

- Quyết định hoặc Giấy chứng nhận sáng kiến của cơ sở xét, công nhận 

sáng kiến; 

- Báo cáo tóm tắt sáng kiến. (theo mẫu gửi kèm) 

- Các tài liệu khác có liên quan để chứng minh (gồm: các đề án, đề tài, sáng 

kiến sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, giải 

pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến 

bộ kỹ thuật, đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng công nghệ mới, văn bản pháp 

quy…) 

b) Số lượng hồ sơ: gồm 10 bản (trong đó, 02 bản chính và 8 bản photo) 

Lưu ý: Khi nộp hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến, các đơn vị gửi 

kèm theo file điện tử của Báo cáo tóm tắt sáng kiến vào địa chỉ mail: 

vanthu_sokhcn@hanoi.gov.vn. 

2. Thời gian nộp hồ sơ  

Thời gian nộp hồ sơ xét, công nhận sáng kiến vào 2 đợt:  

- Đợt 1 trước ngày 30/1/2018. 

- Đợt 2 trước trước ngày 01/7/2018.  

3. Địa điểm 

Hồ sơ đề nghị xét, công nhân sáng kiến gửi về Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội - cơ quan thường 

trực Hội đồng. Địa chỉ: số 5- 7 phố Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội. Điện 

thoại liên hệ: 024.33553187. 

4. Tiêu chuẩn công nhận sáng kiến 

a) Tính mới, tính sáng tạo  

- Lần đầu tiên được áp dụng hoặc lặp lại nhưng có sự thay đổi về chất và 

mang lại lợi ích trong phạm vi áp dụng; 

- Không trùng lắp với các sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến kỹ 

thuật, giải pháp công tác, giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác 

nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng 

công nghệ được công nhận trước đó. 

b) Tính khả thi và hiệu quả 

- Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; 

- Phù hợp với điều kiện thực hiện nghiệm vụ của cơ quan, đơn vị, ngành, 

thành phố tại thời điểm đưa ra sáng kiến để triển khai; 

- Được áp dụng ngay trong hoạt động công tác của cá nhân, cơ quan, đơn vị 





 Biểu mẫu 01 

 
Đơn vị:.......................................... 
...................................................... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT 

NAM 
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__________________ 

 

Hà Nội, ngày          tháng     năm 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT 

 Sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, giải 

pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến 

bộ kỹ thuật, đề tài nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới đạt tiêu chuẩn để xét   

các danh hiệu thi đua cấp Thành phố và cấp Nhà nước 

______________ 

 I. Sơ lược lý lịch: 

 - Họ và tên:                  Giới tính:  

 - Ngày, tháng, năm sinh:      /     /  

 - Quê quán:  

 - Nơi thường trú:   

 - Đơn vị công tác:   

- Chức vụ hiện nay:  

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:  

II. Sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, giải 

pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến 

bộ kỹ thuật, đề tài nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới (gọi tắt là sáng kiến) 

 1. Tên, lĩnh vực thực hiện sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải 

pháp công tác, giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp 

ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đề tài nghiên cứu, áp dụng công nghệ mớiđề nghị xem xét  

 - Tên sáng kiến...( ghi đầy đủ, rõ ràng, cụ thể): 

 - Lĩnh vực thực hiện sáng kiến...(lựa chọn một trong những lĩnh vực sau): 

 + Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ (gồm: Công nghệ công nghiệp;                            

Tự động hoá - Điện - Điện tử viễn thông; Công nghệ vật liệu;                                          

Quy hoạch - Xây dựng - Giao thông vận tải và quản lý cơ sở hạ tầng;                                                                                              

Phát triển nông nghiệp; Công nghệ sinh học; Công nghệ thông tin; Môi trường và Tài 

nguyên)                                   

          + Lĩnh vực Y tế - Bảo hộ lao động - Vệ sinh an toàn thực phẩm   



 + Lĩnh vực Quản lý hành chính nhà nước                                        

 + Lĩnh vực Giáo dục đào tạo  

 + Lĩnh vực Văn hoá - Thể thao - Du lịch           

 + Lĩnh vực quản lý kinh tế, sản xuất, kinh doanh          

 + Lĩnh vực khác (ghi rõ ràng, cụ thể) 

 2. Các thành viên tham gia nghiên cứu sáng kiến (nếu có).  

 (Yêu cầu ghi rõ họ tên, chức danh tham gia nghiên cứu (như chủ nhiệm, uỷ 

viên, thư ký...), học hàm học vị, đơn vị công tác, địa chỉ, điện thoại liên hệ) 

 3. Thời gian thực hiện sáng kiến.  

 4. Biên bản nghiệm thu sáng kiến. 

 (Yêu cầu: ghi rõ số biên bản, ngày, tháng, năm ký biên bản; Chủ tịch Hội 

đồng nghiệm thu...và photo biên bản kèm theo) 

 5. Mô tả sáng kiến: 

 (Yêu cầu nêu rõ mục đích, nội dung, kết quả đạt được của sáng kiến áp dụng 

vào thực tiễn)  

 6. Địa chỉ áp dụng sáng kiến (Yêu cầu Ghi rõ địa chỉ, điện thoại đơn vị áp 

dụng) 

 7. Thời gian bắt đầu áp dụng sáng kiến.  

 8. Hiệu quả của sáng kiến 

 - Hiệu quả trong công tác quản lý: hiệu quả về thời gian xử lý công việc, về 

chất lượng công việc... 

 - Hiệu quả kinh tế - xã hội (nếu có) 

 - Đăng ký Sở hữu trí tuệ (nếu có) 

 

Thủ trưởng đơn vị xác nhận 

(ký tên, đóng dấu) 

 

Người báo cáo thành tích 

                  (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp xác nhận 

(ký tên, đóng dấu) 
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