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THÔNG BÁO
Kết quả thẩm định sáng kiến
ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021
Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học
và Công nghệ về hướng dẫn thi hành một số quy định của điều lệ Sáng kiến ban
hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-SGDĐT ngày 15/02/2017 của Sở Giáo dục và
Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến ngành
giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình;
Trong năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai các bước
để đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến trong ngành. Đến
ngày 30/9/2021, Hội đồng thẩm định chấm sáng kiến của ngành đã hoàn thành
việc chấm thẩm định đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định.
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả thẩm định đến các phòng của Sở; các
đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố như sau:
1. Kết quả tiếp nhận hồ sơ
- Tổng số giải pháp, sáng kiến đăng ký thẩm định: 472 (với 1.376 tác giả,
đồng tác giả).
- Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý giáo dục, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học,
Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Công nghệ, Ngoại ngữ, Thể
dục - Giáo dục quốc phòng an ninh, Âm nhạc.
2. Kết quả công nhận
- Sáng kiến thẩm định để đăng ký công nhận cấp tỉnh
Xếp loại

TT

Số lượng

Tỷ lệ

1

Giỏi

111

49,55 %

2

Khá

97

43,30 %

3

Trung bình

11

4,92 %

4

Không đạt

04

1,78%

5

Không công nhận

01

0,45

Tổng cộng:

224

Ghi chú

Sao chép
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- Sáng kiến thẩm định để xét các danh hiệu thi đua
Xếp loại

TT

Số lượng

1

Đạt

239

2

Không đạt

02

3

Không công nhận

07

Tổng cộng:

248

Ghi chú

Sao chép

- Kết quả tổng hợp cụ thể - Theo các Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3. Nhận xét chung
3.1. Ưu điểm
- Hoạt động nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến trong ngành Giáo dục và
Đào tạo được tuyên truyền, hướng dẫn triển khai tới các cơ sở giáo dục trong tỉnh;
được cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động tích cực tham gia.
- Các đơn vị đã chỉ đạo, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đầu
tư nghiên cứu, tìm ra các giải pháp mới trong công tác quản lý và giảng dạy.
- Nhiều sáng kiến có tính thực tiễn cao được ứng dụng trong ngành có sức
lan tỏa giúp cán bộ, giáo viên, học sinh dễ dàng ứng dụng và trải nghiệm trong
công tác, nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học tập.
- Một số đơn vị đã tổ chức thẩm định, đánh giá xếp loại sáng kiến nghiêm
túc, chất lượng tốt có tính ứng dụng cao phục vụ hoạt động quản lý, dạy và học
góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao hiệu quả giáo dục
như: các trường THPT: chuyên Lương Văn Tụy, Kim Sơn A, Yên Khánh A,
Nguyễn Huệ, Hoa Lư A, Đinh Tiên Hoàng, Trần Hưng Đạo, Nho Quan A, Gia
Viễn C; Phòng Giáo dục và Đào tạo: huyện Hoa Lư, huyện Yên Khánh, huyện
Yên Mô.
3.2. Tồn tại
- Nhiều sáng kiến chưa làm đúng cấu trúc (theo hướng dẫn tại Quyết định
số 71/QĐ-SGDĐT ngày 15/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo), chủ yếu viết
dưới dạng cấu trúc của đề tài hoặc mẫu sáng kiến kinh nghiệm cũ; trong nội dung
sáng kiến vẫn sử dụng cụm từ “đề tài” hoặc “sáng kiến kinh nghiệm” để mô tả
giải pháp, sáng kiến; sáng kiến chưa nêu rõ giải pháp cũ đã làm, giải pháp mới cải
tiến, hiệu quả dự kiến đạt được, khả năng áp dụng, ... như: THPT Yên Khánh B,
Kim Sơn B, Kim Sơn C, Yên Mô B, Tạ Uyên.
- Có đơn vị chưa rà soát kỹ các sáng kiến, chưa có chữ ký của tác giả, đồng
tác giả hoặc xác nhận của lãnh đạo đơn vị như THPT Chuyên Lương Văn Tụy.
- Một số đơn vị chưa rà soát kỹ các sáng kiến, vẫn còn hiện tượng cán bộ,
giáo viên sao chép sáng kiến từ những năm học trước hoặc của đơn vị khác (Phụ
lục 7).
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4. Những việc cần lưu ý
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai ứng dụng hiệu quả sáng kiến
tại đơn vị.
- Tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
viết sáng kiến theo mẫu Sở Giáo dục và Đào tạo đã quy định.
- Nghiêm túc chấn chỉnh việc sao chép sáng kiến. Không xem xét đề nghị
thi đua, khen thưởng đối với các tác giả, đồng tác giả sao chép sáng kiến trong
năm học tiếp theo.
- Các đơn vị có sáng kiến xếp loại Giỏi hướng dẫn tác giả viết lại theo
đúng cấu trúc đã hướng dẫn tại Quyết định số 71/QĐ-SGDĐT ngày 15/02/2017
của Sở Giáo dục và Đào tạo và gửi file dữ liệu soạn thảo trên máy tính về địa chỉ
thư điện tử phongcntt.soninhbinh@moet.edu.vn trước ngày 15/10/2021 để đăng
tải trên trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Thủ trưởng đơn vị thông báo cho tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả đạt
sáng kiến loại Giỏi được đề nghị công nhận cấp tỉnh năm 2021 (Phụ lục 8) có mặt
tại phòng B202, nhà B, Sở Giáo dục và Đào tạo vào hồi 14 giờ 00 phút ngày
08/10/2021 để được hướng dẫn hoàn thiện đơn yêu cầu công nhận sáng kiến.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị ứng dụng hiệu quả và đăng tải
các sáng kiến đã được công nhận trên trang thông tin điện tử của đơn vị, đồng thời
rút kinh nghiệm khắc phục các tồn tại nêu trên./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở;
- Công đoàn giáo dục tỉnh;
- Các phòng của Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP. THI.
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