UBND TỈNH SƠN LA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 964/SGDĐT-VP
V/v công nhận Sáng kiến
cấp cơ sở năm học 2018-2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 20 tháng 5 năm 2019

Người ký: Sở
Giáo dục và
Đào tạo
Kính gửi: Các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở
Email:
sgddt@sonla.go
v.vn
Ngày 20/5/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La ban hành Quyết định số
Thời gian ký:
20.05.2019
686/QĐ-SGDĐT về việc công nhận Sáng kiến cho cán bộ, giáo viên, nhân viên
14:28:55
các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở năm học 2018-2019;
+07:00

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở thực
hiện các nội dung sau:
1. Tải Quyết định số 686/QĐ-SGDĐT ngày 20/5/2019 của Sở Giáo dục
và Đào tạo trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; thông báo cho cán
bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị được biết và sử dụng kết quả đúng theo
quy định.
2. Các đơn vị trực thuộc Sở gửi bản mềm Word Sáng kiến được công
nhận theo Quyết định số 686/QĐ-SGDĐT ngày 20/5/2019 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về địa chỉ Email: tranvantrongsonla@gmail.com trước ngày
25/5/2019.
Lưu ý:
- Mỗi Sáng kiến được ghi tên File: Họ đệm tên của Tác giả - môn (lĩnh
vực nghiên cứu). Ví dụ: Nguyễn Văn A - Vật lí; Lê Văn B - Quản lý.
- Tất cả các Sáng kiến của đơn vị được Copy vào một Thư mục mang tên
Trường, sau đó nén lại và gửi cho Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La. Ví dụ: THPT
Co Ma; NT Bac Yen, …
3. Qua kết quả thẩm định Sáng kiến năm học 2018-2019 có nhiều Sáng
kiến chất lượng chưa tốt về nội dung, thể thức văn bản, mẫu Sáng kiến quy định,
hồ sơ đề nghị công nhận Sáng kiến. Hội đồng Sáng kiến cấp trường hiểu chưa rõ
và đầy đủ về các quy định, văn bản hướng dẫn công nhận Sáng kiến được ban
hành tại:
- Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ
về việc ban hành Điều lệ sáng kiến;
- Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và
Công nghệ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến
được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Thủ
tướng Chính phủ;
- Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung thay thế một số điều của Quy trình công nhận sáng
1

kiến ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 13/7/2014 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;
- Hướng dẫn số 861/HD-SKHCN ngày 09/10/2017 của Sở Khoa học và
Công nghệ thực hiện một số điều của Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày
13/7/2014 và Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Sơn La;
- Công văn số 1558/SGDĐT-VP ngày 12/10/2017 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Sơn La về việc hướng dẫn viết Sáng kiến từ năm học 2017-2018.
4. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Hội đồng Sáng kiến cấp trường tổ chức
nghiên cứu, quán triệt tới cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị các văn bản
về việc nghiên cứu và viết Sáng kiến; triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng
và hiệu quả không hình thức.
Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển
khai thực hiện, đoản bảo chất lượng, hiệu quả và đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Cổng TTĐT.
- Lưu: VT, VP, Trọng.

GIÁM ĐỐC
Người ký: Hoàng Tiến Đức
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Cơ quan: Sở Giáo dục và Đào tạo,
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