UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 126/SGDĐT-VP

Gia Lai, ngày 17 tháng 01 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v rà soát đăng ký sáng kiến và đề tài
nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Thực hiện Kế hoạch trong năm học 2021-2022, để chuẩn bị công tác phê
duyệt tên Sáng kiến thực hiện năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu
cầu các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ Hướng dẫn số 1132/HD-SKHCN ngày
03/10/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn quy
trình, thủ tục xét, công nhận sáng kiến; Hướng dẫn số 2526/HD-SGDĐT ngày
03/11/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Sáng kiến cấp cơ sở,
rà soát đăng ký sáng kiến và đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022
theo các nội dung sau:
I. Hình thức rà soát online qua đường link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LAldlmmMQCrqmV4bVU79Ck
5YrAqNskYY/edit#gid=1760239663
II. Nội dung ra soát
1. Tên Sáng kiến
- Tên Sáng kiến phải bao gồm các thông tin cụ thể: Giải pháp, phạm vi,
dự kiến kết quả và đối tượng nghiên cứu. Tên Sáng kiến không để sai sót về
chính tả; không được sao chép hoặc trùng lặp các năm trước.
- Được thay đổi, sửa chữa và bổ sung tên Sáng kiến.
2. Môn/Lĩnh vực: Bổ sung đầy đủ theo môn học hoặc theo lĩnh vực
(Quản lý giáo dục, Giáo dục học, Công tác Đoàn - Hội - Đội, Công tác chủ
nhiệm).
3. Xác định đúng thể loại Sáng kiến/Đề tài
- Đề tài bao gồm: Đề tài đã được đăng ký với Sở Khoa học và Công nghệ
tỉnh Gia Lai để thực hiện; Đề tài luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ; Bảo trợ cho
học sinh tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia.
- Sáng kiến bao gồm: Thực hiện các giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp
hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong hoạt dạy và học (nghiên cứu khoa
học sư phạm ứng dụng).
*Lưu ý:
- Nếu là luận văn và hướng dẫn học sinh thi nghiên cứu khoa học thì điền
vào cột ghi chú.

- Theo Hướng dẫn số 2526/HD-SGDĐT ngày 03/11/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo thì sách, sách tham khảo, công trình đã được công bố trong các
tạp chí khoa học, tác phẩm báo chí… không công nhận là sáng kiến.
III. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 22/01/2022.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
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