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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

TT HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 

 

Số:      /KH-HĐSK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Vĩnh Phúc, ngày     tháng  01 năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác sáng kiến năm 2022 

 

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

hành Điều lệ Sáng kiến;  

Căn cứ Thông tư 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ KH&CN 

về hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019 của Bộ Tài chính 

về việc Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước 

để thực hiện hoạt động sáng kiến; 

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018của UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động Sáng kiến trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của 

UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 28/2018/QĐ-

UBND, 

Sở Khoa học và Công nghệ (Cơ quan thường trực hội đồng sáng kiến 

tỉnh) xây dựng Kế hoạch triển khai công tác sáng kiến năm 2022 trên địa bàn 

tỉnh như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ 

thuật góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh.  

- Kịp thời động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt 

trong lao động sản xuất.  

2.Yêu cầu: 

- Thẩm định, đánh giá và công nhận sáng kiến cấp tỉnh đảm bảo các quy 

định của Nhà nước, đồng thời phản ánh chính xác, khách quan phong trào thi 

đua lao động sáng tạo của các cơ quan, đơn vị. 

- Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở (Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, 

thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp…) phát huy vai trò quản lý và chuyên môn 

theo lĩnh vực, thẩm định chặt chẽ các sáng kiến của đơn vị mình, đảm bảo các 

tiêu chí theo quy định.  
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II. NỘI DUNG: 

1. Công tác đánh giá, xét công nhận sáng kiến lĩnh vực GD&ĐT 

1.1. Thông báo, hướng dẫn: 

- Cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến tỉnh gửi kế hoạch, hướng dẫn 

về việc xét công nhận sáng kiến tới các cơ quan quản lý ngành giáo dục và đào 

tạo(Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh). 

Thời gian thực hiện: Tháng 01/2022. 

1.2. Thẩm định hồ sơ sáng kiến cấp cơ sở: 

- Các cơ quan, đơn vị ngành giáo dục và đào tạo triển khai viết sáng kiến 

và nộp về HĐSK cấp cơ sở xem xét, thẩm định. 

Thời gian thực hiện: Từ 01/02 - 10/3/2022. 

- Thẩm định nội dung sáng kiến cấp cơ sở: Sở Giáo dục và Đào tạo; 

UBND các huyện, thành phố; Các cơ sở GD&ĐT đóng trên địa bàn tỉnh xem xét 

và thẩm định nội dung sáng kiến cấp cơ sở chặt chẽ, trung thực, khách quan. 

Chọn lọc những sáng kiến tiêu biểu, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, có khả 

năng nhân rộng gửi về HĐSK tỉnh đề nghị xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh. 

Thời gian thực hiện: Từ 11/3 -20/3/2022. 

1.3. Nộp hồ sơ sáng kiến đến cơ quan thường trực HĐSK cấp tỉnh: 

Hồ sơ sáng kiến được HĐSK cấp cơ sở chọn lọc đảm bảo tính mới, mang 

lại hiệu quả kinh tế - xã hội và có khả năng nhân rộng gửi về cơ quan thường 

trực HĐSK cấp tỉnh (Phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học 

và Công nghệ). 

Thời gian thực hiện: Trước 31/3/2022. 

Hồ sơ bao gồm: 

+ Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh của 

HĐSK cấp cơ sở; 

+ Giấy chứng nhận sáng kiến cấp cơ sở (đóng kèm vào báo cáo sáng kiến) 

+ Báo cáo sáng kiến (12 cuốn); 

+ Phiếu tổng hợp tính mới, tính hiệu quả và khả năng nhân rộng các sáng 

kiến của HĐSk cấp cơ  sở. 

1.4. Công tác xét sáng kiến: 

- Cơ quan thường trực tổng hợp, phân loại, đánh mã hồ sơ.  

Thời gian thực hiện: Từ 01/4-05/4/2022. 
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- Thẩm định và sơ loại: Cơ quan thường trực HĐSK gửi hồ sơ để Tổ 

chuyên gia, tư vấn thẩm định, sơ loại các sáng kiến theo quy định.  

Thời gian thực hiện: Từ 06/4 - 25/4/2022. 

- Kết quả thẩm định, sơ loại của Tổ chuyên gia, tư vấn được tổng hợp và 

gửi Sở Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến về mặt chuyên môn. 

Thời gian thực hiện: Từ 26/4 - 29/4/2022. 

- Thẩm định về chuyên môn: Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định về 

chuyên môn với những hồ sơ sáng kiến đạt yêu cầu qua thẩm định, sơ loại của 

Tổ chuyên gia, tư vấn. 

Thời gian thực hiện: Từ 2/5 - 15/5/2022. 

- Chấm sáng kiến: Căn cứ vào kết quả thẩm định chuyên môn của Sở 

Giáo dục và Đào tạo, cơ quan thường trực HĐSK gửi hồ sơ báo cáo Chủ tịch 

HĐSK và các thành viên HĐSK tỉnh đánh giá, chấm điểm. 

Thời gian thực hiện: Từ 16/5 - 05/6/2022. 

1.5. Công nhận sáng kiến:  

- Cơ quan thường trực HĐSK tổng hợp kết quả chấm điểm của các thành 

viên HĐSK và tổ chức hội nghị bỏ phiếu xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh.  

Thời gian thực hiện: Trước 20/6/2022. 

- Ra quyết định công nhận: Những sáng kiến đủ điều kiện, cơ quan 

thường trực lập hồ sơ trình UBND tỉnh ra Quyết định công nhận. 

 Thời gian thực hiện: Trước 30/6/2022. 

2. Công tác đánh giá, xét công nhận sáng kiến lĩnh vực KT-XH 

2.1. Thông báo, hướng dẫn: 

- Cơ quan thường trực Hội đồng Sáng kiến tỉnh gửi Kế hoạch, hướng dẫn 

về việc xét công nhận sáng kiến tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên 

địa bàn tỉnh.  

Thời gian thực hiện: Tháng 01/2022. 

2.2. Thẩm định hồ sơ sáng kiến cấp cơ sở: 

- Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; tổ chức chính trị - xã 

hội; doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm xem xét và thẩm định nội 

dung sáng kiến cấp cơ sở chặt chẽ, trung thực, khách quan. Tổng hợp hồ sơ 

những sáng kiến tiêu biểu, mang lại hiệu quả kinh tế  - xã hội, có khả năng nhân 

rộng gửi về HĐSK tỉnh đề nghị xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh. 

- Hội đồng sáng kiến cơ sở có trách nhiệm thẩm định tính minh bạch, 

chuyên môn kỹ thuật và hiệu quả của các sáng kiến đề nghị xét công nhận sáng 

kiến cấp tỉnh. 

Thời gian thực hiện: Tháng 02- 8/2022. 
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2.3. Nộp hồ sơ sáng kiến đến cơ quan thường trực HĐSK cấp tỉnh: 

- Những hồ sơ sáng kiến đảm bảo các tiêu chí theo quy định được HĐSK 

cấp cơ sở xem xét, thẩm định gửi về cơ quan thường trực HĐSK cấp tỉnh 

(Thành phần, số lượng như  mục 1.3). 

- Hồ sơ sáng kiến được gửi về: Thường trực Hội đồng Sáng kiến (Phòng 

Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ). 

- Thời gian thực hiện: Từ 01/9 - 10/9/2022. 

2.4. Công tác triển khai xét sáng kiến: 

- Cơ quan thường trực phân loại, đánh mã hồ sơ. Thời gian thực hiện: từ 

10-15/9/2022. 

- Thẩm định và sơ loại: Cơ quan thường trực HĐSK gửi hồ sơ để Tổ 

chuyên gia, tư vấn thẩm định, sơ loại.  

Thời gian thực hiện: Từ 16/9- 30/9/2022. 

- Thẩm định về chuyên môn: Căn cứ vào kết quả thẩm định, sơ loại của 

Tổ chuyên gia, tư vấn, cơ quan thường trực tổng hợp các sáng kiến đủ điều kiện 

gửi các sở, ngành quản lý về mặt chuyên môn để xin ý kiến (nếu cần).  

Thời gian thực hiện: Xong trước 15/10/2022. 

- Chấm sáng kiến: Căn cứ vào kết quả thẩm định, sơ loại; kết quả thẩm 

định chuyên môn, cơ quan thường trực HĐSK gửi hồ sơ báo cáo Chủ tịch 

HĐSK và các thành viên HĐSK tỉnh đánh giá, chấm điểm. 

Thời gian thực hiện: Trước 05/11/2022. 

2.5. Công nhận sáng kiến:  

- Cơ quan thường trực HĐSK tổng hợp kết quả chấm điểm của các thành 

viên HĐSK và tổ chức hội nghị bỏ phiếu xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh.  

Thời gian thực hiện: Xong trước tháng 31/11/2022. 

- Ra quyết định công nhận: Những sáng kiến đủ điều kiện, cơ quan 

thường trực lập hồ sơ trình UBND tỉnh ra Quyết định công nhận.  

Thời gian thực hiện: Tháng 12/2022. 

3. Công tác tuyên truyền 

3.1. Tổ chức tập huấn:  

Số lượng: 02 hội nghị. Hình thức: Trực tiếp hoặc trực tuyến. 

 - Hội nghị 1: Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức 01 hội 

nghị tập huấn về công tác sáng kiến lĩnh vực kinh tế - xã hội.  

Nội dung: Hướng dẫn, định hướng các nội dung, cách thức viết báo cáo 

sáng kiến kinh tế - xã hội.  

Thời gian thực hiện: Từ tháng 3-9/2022. 
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- Hội nghị 2: Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố 

tổ chức 01 hội nghị tập huấn về công tác sáng kiến lĩnh vực GD&ĐT. 

Nội dung: Hướng dẫn, định hướng các nội dung, cách thức viết báo cáo 

sáng kiến lĩnh vực giáo dục và đào tạo.  

Thời gian thực hiện: Từ tháng 3-9/2022.  

3.2. Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông:  

- Xây dựng phóng sự phát trên Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

Nội dung: Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trên địa bàn 

tỉnh. Kết quả nhân rộng, áp dụng một số sáng kiến tiêu biểu.  

Thời gian thực hiện:Tháng10-11/2022. 

- Viết tin, bàivà đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở KH&CN. Nội 

dung tuyên truyền về phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trên địa 

bàn tỉnh. Thời gian thực hiện: theo định kỳ và thương xuyên. 

4. Công tác nhân rộng sáng kiến: 

- Hội đồng sáng kiến tỉnh xem xét các sáng kiến điển hình, xuất sắc đem 

lại hiệu quả cao về kinh tế xã hội đề xuất nhân rộng ra toàn tỉnh được thực hiện 

dưới dạng các nhiệm vụ KHCN theo quy định tại Quyết định số 47/2019/QĐ-

UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Quyết định số 62/2021/QĐ-

UBND ngày 02/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 47/2019/QĐ-

UBND; dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của 

Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND 

ngày 5/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Năm 2022, theo kế hoạch dự kiến đề xuất nhân rộng ít nhất 02 sáng kiến.  

III. KINH PHÍ: 

1. Nguồn kinh phí:Ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí cấp hàng năm 

cho đơn vị, các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định. 

2. Nội dung, mức chi: Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019 của 

Bộ Tài chính về việc Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân 

sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Sở Khoa học và Công nghệ: 

-Tham mưu văn bản hướng dẫn các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp 

huyện và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh về công tác sáng kiến. 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết giúp Hội đồng Sáng kiến tỉnh xem xét, 

đánh giá và công nhận sáng kiến trung thực, khách quan, đúng quy định. 
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- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành 

phố, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy sáng kiến cải tiến 

kỹ thuật, lao động sáng tạo trong sản xuất và đời sống. 

2. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp:  

- Triển khai kế hoạch, hướng dẫn công tác sáng kiến năm 2022 nhằm phát 

huy phong trào lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại mỗi cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp. 

- Triển khai kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ. Nếu quá thời hạn theo kế 

hoạch, Cơ quan thường trực sẽ không tiếp nhận hồ sơ. 

Trong quá trình triển khai nếu có vấn đề gì chưa phù hợp, các đơn vị gửi 

báo cáo về Cơ quan thường trực HĐSK tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh 

Phúc) đề tổng hợp báo cáo HĐSK tỉnh điều chỉnh bổ sung./. 

 

Nơi nhận: 

- PCT TT UBND tỉnh Vũ Việt Văn (b/c); 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành phố; 
- GĐ, Phó GĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TTHĐ.  

(Th-03b) 

TT. HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 

 

 

 

 

 

 

 PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ KH&CN 

Nguyễn Bình Khiêm 
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