
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

 
Số:         /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Điệp, ngày       tháng 3 năm 2023 

 
KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác sáng kiến khoa học và công nghệ năm 2023 trên địa bàn thành phố  
 
 

 Căn cứ Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ sáng kiến ban hành 

kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình. UBND thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai công tác sáng 

kiến khoa học và công nghệ năm 2023 trên địa bàn thành phố Tam Điệp như sau:  

I. MỤC TIÊU 

 1. Mục tiêu chung 

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

kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 

và trực tiếp áp dụng vào các lĩnh vực sản xuất và đời sống góp phần phát triển kinh 

tế - xã hội, thực hiện cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật 4.0. 

 - Làm căn cứ để các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường, xã 

triển khai thực hiện việc phát huy sáng kiến tại đơn vị mình. 

 2. Mục tiêu cụ thể  

 - 100% các phòng, ban, đơn vị thuộc Thành ủy, UBND thành phố và 100% 

UBND các phường, xã trên địa bàn tham gia đăng ký sáng kiến.   

 - Mỗi đơn vị đăng ký ít nhất từ 01 sản phẩm sáng kiến/đơn vị/năm trở lên 

liên quan trực tiếp đến lĩnh vực đơn vị quản lý.   

 - Có từ 5 sáng kiến thuộc lĩnh vực cải cách hành chính trở lên. 

 II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng áp dụng 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị, trường học 

(Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở), UBND các phường, xã, công ty, doanh 

nghiệp, HTX và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố. 

2. Điều kiện để công nhận sáng kiến  

a) Điều kiện để công nhận sáng kiến cấp thành phố 

- Sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp 

hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (gọi chung là giải pháp), được công nhận 

nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 

+ Có tính mới. 

+ Đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ sở và có khả năng mang lại lợi 

ích thiết thực. 
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+ Thuộc các đối tượng: Giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác 

nghiệp và giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. 

+ Đáp ứng các quy định kèm theo Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 

21/9/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình. 

- Sáng kiến đề nghị xét chọn công nhận sáng kiến cấp thành phố phải được 

Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở lựa chọn trong số sáng kiến cấp cơ sở và đề nghị Hội 

đồng TVNV Khoa học và Công nghệ thành phố xem xét. 

b) Điều kiện để được lựa chọn sáng kiến đề nghị công nhận cấp tỉnh 

- Sáng kiến được Hội đồng TVNV Khoa học và Công nghệ thành phố 

công nhận, đánh giá xếp loại A và một số sáng kiến đạt giải B có điểm cao nhất. 

- Số lượng: 5 - 7 sáng kiến. 

3. Cơ cấu giải thưởng, khen thưởng  

3.1. Giải thưởng đối với các sáng kiến được công nhận cấp thành phố: 

- Xếp loại A: Số lượng tối đa 5 giải; khen thưởng trị giá 2.000.000 

đồng/sáng kiến. Yêu cầu: Sáng kiến được Hội đồng đánh giá, chấm điểm từ 80 

điểm trở lên, lấy từ cao xuống thấp. 

- Xếp loại B: Số lượng tối đa 10 giải; khen thưởng trị giá 1.000.000 

đồng/sáng kiến. Yêu cầu: Sáng kiến được Hội đồng đánh giá, chấm điểm từ 70 điểm 

trở lên, lấy từ cao xuống thấp. 

- Xếp loại C: Số lượng tối đa 10 giải; khen thưởng trị giá 500.000 đồng/sáng 

kiến. Yêu cầu: Sáng kiến được Hội đồng đánh giá, chấm điểm từ 60 điểm trở lên, 

lấy từ cao xuống thấp. 

- Các sáng kiến còn lại được Hội đồng đánh giá, chấm điểm từ 50 điểm trở lên 

được cấp Giấy chứng nhận sáng kiến cấp thành phố.  

3.2. Khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân  

Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng TVNV Khoa học và Công nghệ thành 

phố sẽ đề xuất UBND thành phố có hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai, tuyên truyền, phổ biến phong 

trào sáng kiến. 

4. Hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến 

- Tờ trình đề nghị công nhận sáng kiến: Do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức 

có thẩm quyền ký xác nhận (theo mẫu M-01 gửi kèm).  

- Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến: Gồm 6 bản, theo mẫu M-02 gửi kèm 

và kèm theo bản mềm gửi vào địa chỉ: khoahoccongnghetamdiep@gmail.com.  

- Các tài liệu, giấy tờ, hình ảnh liên quan (nếu thấy cần thiết).       

5. Thời gian tiếp nhận, đăng ký sáng kiến     

 Hồ sơ đăng ký sáng kiến gửi về Hội đồng TVNV Khoa học và Công nghệ 

thành phố (qua Phòng Kinh tế) theo 2 đợt: 

- Đợt I: Trước ngày 05/5/2023 (Đối với sáng kiến ngành giáo dục). 

- Đợt II: Trước ngày 05/7/2023 (Đối với sáng kiến của các lĩnh vực còn lại). 

mailto:khoahoccongnghetamdiep@gmail.com
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III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Các phòng, ban, đơn vị, tổ chức tham gia sáng kiến chủ động kinh phí triển 

khai thực hiện phong trào phát huy sáng kiến tại đơn vị mình.  

- Kinh phí tổ chức công tác sáng kiến khoa học công nghệ cấp thành phố 

được trích từ nguồn kinh phí chi hoạt động quản lý nhà nước về Khoa học và Công 

nghệ năm 2023.        

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội đồng Tư vấn nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thành phố 

Hội đồng TVNV Khoa học và Công nghệ thành phố chỉ đạo đôn đốc, kiểm 

tra, giám sát và điều phối chung việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. 

2. Phòng Kinh tế  

 - Là cơ quan thường trực của Hội đồng TVNV Khoa học và Công nghệ 

thành phố; chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức triển khai 

thực hiện Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm, tổng 

hợp báo cáo UBND thành phố về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch.  

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, văn quản liên quan đến công tác sáng kiến 

của thành phố; tham mưu tổ chức chấm điểm, xếp loại các hồ sơ, sản phẩm sáng 

kiến cấp thành phố, lựa chọn đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh và tổ chức tổng 

kết hoạt động sáng kiến. 

- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo và các cơ 

quan, đơn vị, Hội, đoàn thể của thành phố thông tin, tuyên truyền về các hoạt động 

liên quan đến sáng kiến khoa học công nghệ nhằm góp phần nâng cao nhận thức, 

khích lệ mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào sáng kiến. 

 3. Phòng Văn hóa và Thông tin 

  Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ 

chức triển khai thực hiện Kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các 

tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia phong trào sáng kiến của thành phố; tham 

gia chấm điểm, xếp loại các sản phẩm, hồ sơ sáng kiến cấp thành phố năm 2023. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Chủ trì, phối hợp với các phòng: Kinh tế, Văn hóa và Thông tin và các đơn 

vị liên quan tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các trường học 

(Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở) tích cực tham gia đăng ký sáng kiến 

kinh nghiệm theo Kế hoạch đảm bảo tiến độ và chất lượng.  

- Chủ trì triển khai công tác sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở; đánh giá, xét 

chọn các sáng kiến có chất lượng đăng ký tham gia sáng kiến cấp thành phố, cấp sở. 

Phối hợp tiếp nhận các hồ sơ, sản phẩm tham gia sáng kiến cấp thành phố. 
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(để b/c) 

 5. Phòng Nội vụ 

- Tổ chức phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo trên địa bàn. 

- Đưa vào đánh giá thi đua khen thưởng trách nhiệm của người đứng đầu về 

kết quả triển khai công tác sáng kiến của phòng, ban, đơn vị mình. 

- Ưu tiên xem xét khen thưởng, đề nghị khen thưởng, nâng lương, đào tạo, tập 

huấn nâng cao trình độ cho các tổ chức, cá nhân có sáng kiến đã được công nhận. 

 6. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

 Chủ trì, phối hợp với các phòng: Kinh tế, Văn hóa và Thông tin tham mưu 

cho UBND thành phố bố trí kinh phí đảm bảo hoạt động khoa học công nghệ, 

đặc biệt là công tác sáng kiến trên địa bàn thành phố. 

7. Các phòng, ban, ngành của Thành ủy và UBND thành phố 

- Phối hợp và tổ chức triển khai Kế hoạch đảm bảo đạt kết quả tốt nhất. 

- Tích cực hưởng ứng phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và có cơ 

chế ưu đãi, khuyến khích các cá nhân trong cơ quan, đơn vị có sản phẩm sáng kiến. 

- Mỗi đơn vị đăng ký ít nhất từ 01 sản phẩm sáng kiến/đơn vị/năm trở lên 

liên quan trực tiếp đến lĩnh vực đơn vị quản lý. 

8. UBND các phường, xã  

- Tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể hóa Kế hoạch tại đơn vị mình đảm 

bảo phù hợp và hiệu quả. 

- Mỗi đơn vị đăng ký ít nhất từ 01 sản phẩm sáng kiến/đơn vị/năm trở lên 

(ưu tiên các sản phẩm sáng kiến thuộc lĩnh vực cải cách hành chính). 

9. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội   

thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, tích cực hưởng ứng và khuyến khích, 

vận động các đoàn viên, hội viên tham gia phong trào phát huy sáng kiến khoa học 

công nghệ trên địa bàn./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Khoa học và Công  nghệ; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; 

- Lưu: VT, KT. 
                 LVH 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Vũ Đình Chiến 
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Mẫu M-01 
UBND THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

……………….. 

 
Số:           / 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Điệp, ngày       tháng     năm 20….. 

 

TỜ TRÌNH 

V/v đề nghị xét, công nhận sáng kiến cấp thành phố năm 20… 

 

Căn cứ Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ sáng kiến ban hành 

kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình;  

Thực hiện Kế hoạch số       /KH-UBND ngày      /   /20… của UBND thành 

phố Tam Điệp về việc triển khai công tác sáng kiến khoa học và công nghệ năm 

20… trên địa bàn thành phố Tam Điệp. 

Để hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng 

kiến, cải tiến kỹ thuật của thành phố, ……… đã tổ chức tuyên truyền, vận động, 

khuyến khích và tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động trong đơn vị phát huy tiềm năng lao động, sáng tạo nhằm nâng cao chất 

lượng, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và trực tiếp áp dụng 

vào các lĩnh vực sản xuất và đời sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội của 

thành phố.  

1) Trong năm, ……….…. đã tiếp nhận … sáng kiến và đánh giá, xét chọn 

…. /…. sáng kiến (với ….. tác giả và đồng tác giả) đề nghị Hội đồng TVNV Khoa 

học và Công nghệ thành phố xét, công nhận, cụ thể như sau: 

2) Trong năm, ……….…. đăng ký … sáng kiến (với …... tác giả và đồng 

tác giả) đề nghị Hội đồng TVNV Khoa học và Công nghệ thành phố xét, công 

nhận, cụ thể như sau: 

 

S

T

T 

Họ và tên 
Năm 

sinh 

Nơi công tác 

(hoặc nơi  

thường trú) 

Chức 

danh 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Tỷ lệ (%) 

đóng góp 

vào việc tạo 

ra sáng kiến 

1 Tên sáng kiến ……………. 

      
Không dưới 

20% 

       

2 Tên sáng kiến ……………. 

       

 …      
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……….. kính trình Hội đồng TVNV Khoa học và Công nghệ thành phố xét, 

công nhận./. 

 
Nơi nhận: 
- Hội đồng TVNV KHCN thành phố; 

- Lưu: ….. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Để công tác xét duyệt sáng kiến được đảm bảo khách quan, công bằng 

và đúng quy định đề nghị các tác giả lưu ý: 

- Tên tác giả và đồng tác giả ghi cụ thể ở Tờ trình xét, công nhận sáng kiến 

cấp thành phố; mỗi sáng kiến chỉ công nhận tối đa 5 đồng tác giả; tỷ lệ đóng góp 

của mỗi đồng tác giả từ 20% trở lên.                 

- “Tác giả sáng kiến” là người trực tiếp tạo ra sáng kiến bằng chính lao 

động sáng tạo của mình.  

- “Đồng tác giả sáng kiến” là những người cùng nhau tạo ra sáng kiến. 

Những người hỗ trợ, giúp tác giả trong việc tính toán, làm thí nghiệm, mô hình, 

mẫu thử, vẽ kỹ thuật gia công, chế tạo chi tiết, tìm thông tin tư liệu trong quá trình 

tạo ra sáng kiến thì không được xem là đồng tác giả sáng kiến.   

- Tờ trình xét, công nhận sáng kiến của cơ quan, đơn vị không đóng cùng 

quyển với Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến. 
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Mẫu M-02 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN 
 

Kính gửi: Hội đồng TVNV Khoa học & Công nghệ thành phố Tam Điệp. 

 
 Chúng tôi là nhóm tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến 1: (phải thể hiện 

bản chất của giải pháp trong đơn).....................................……….. 
- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến2:  

- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu3:  

I. Mô tả bản chất của sáng kiến  

(tính cấp thiết của sáng kiến)………………………………………………. 

 

1. Giải pháp cũ thường làm:  

Mô tả bản chất của giải pháp cũ thường làm (đã có): 

*Ưu điểm:     
*Nhược điểm:     
2. Giải pháp mới:     

Mô tả bản chất của sáng kiến 4: 

* Về nội dung của sáng kiến: Mô tả ngắn gọn, đầy đủ và rõ ràng các bước 

thực hiện giải pháp cũng như các điều kiện cần thiết để áp dụng giải pháp; nếu là 

giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó tại cơ sở thì cần nêu rõ tình trạng của 

giải pháp đã biết, những nội dung đã cải tiến, sáng tạo để khắc phục những nhược 

điểm của giải pháp đã biết. Bản mô tả nội dung sáng kiến có thể minh họa bằng các 

bản vẽ, thiết kế, sơ đồ, ảnh chụp mẫu sản phẩm …  
*Ưu điểm:            
*Nhược điểm:           

II. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến 

1. Điều kiện để áp dụng sáng kiến 

2. Khả năng áp dụng sáng kiến 

Nêu rõ về việc giải pháp đã được áp dụng, kể cả áp dụng thử trong điều kiện 

kinh tế - kỹ thuật tại cơ sở và mang lại lợi ích thiết thực; ngoài ra có thể nêu rõ giải 

pháp còn có khả năng áp dụng cho những đối tượng, cơ quan, tổ chức nào. 

 
1 Tên của sáng kiến. 
2  Điện tử, viễn thông, tự động hóa, công nghệ thông tin 

Nông lâm ngư nghiệp và môi trường 

Cơ khí, xây dựng, giao thông vận tải 

Dịch vụ (ngân hàng, du lịch, giáo dục, y tế…) 

Khác… 
3 Từ 01 năm trở lên 
4 Cần nêu rõ các nội dung theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 của  Thông tư số 18/2013/BKHCN hướng dẫn 

thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến. 



8 

 

III. Đánh giá lợi ích thu được do áp dụng sáng kiến 

1. Hiệu quả kinh tế 

2. Hiệu quả xã hội 

 - Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng 

kiến theo ý kiến của tác giả và theo ý kiến của tổ chức, cá nhân tham gia áp dụng 

giải pháp lần đầu, kể cả áp dụng thử tại cơ sở theo các nội dung sau: 

 + So sánh lợi ích kinh tế, xã hội thu được khi áp dụng giải pháp trong đơn so 

với trường hợp không áp dụng giải pháp đó hoặc so với những giải pháp tương tự 

đã biết ở cơ sở (cần nêu rõ giải pháp đem lại hiệu quả kinh tế, lợi ích xã hội cao 

hơn như thế nào hoặc khắc phục được đến mức độ nào những nhược điểm của giải 

pháp đã biết trước đó - nếu là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó);  

+ Số tiền làm lợi (nếu có thể tính được) và nêu cách tính cụ thể. 

- Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến 

lần đầu (nếu có): 

Số 

TT 

Họ và 

tên 

Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi công tác 

(hoặc nơi 

thường trú) 

Chức 

danh 

Trình độ 

chuyên môn 

Nội dung 

công việc 

hỗ trợ 

       

       

 

Chúng tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng 

sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 
 

 Tam Điệp, ngày       tháng       năm 20…… 

NGƯỜI NỘP ĐƠN 

(Tác giả sáng kiến ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA 

 

 

 

 * Để công tác xét duyệt sáng kiến được đảm bảo khách quan, công bằng 

và đúng quy định đề nghị các tác giả lưu ý: 

 Trong Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến cấp thành phố: 

 - Không ghi tên, đơn vị công tác và các thông tin liên quan của các đồng tác 

giả sáng kiến.   

 - Tác giả sáng kiến ký và ghi rõ họ tên ở phần NGƯỜI NỘP ĐƠN. 
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM SÁNG KIẾN NĂM 2023 

 

I. PHẦN CHO ĐIỂM NỘI DUNG SÁNG KIẾN 

- Tổng điểm tối đa là 100 điểm. 

- Điểm tối thiểu để được xét công nhận là 50 điểm. 

- Điểm tối thiểu để được xét khen thưởng là 60 điểm. 

II. BẢNG CHẤM ĐIỂM CÁC TIÊU CHUẨN  

STT Tiêu chuẩn 
Điểm 

tối đa 

1 Sáng kiến có tính mới (điểm tối đa: 40 điểm)  

1.1 Hoàn toàn mới, được áp dụng đầu tiên 40 

1.2 Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ khá 30 

1.3 Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình 20 

1.4 Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ ít hơn trung bình 10 

1.5 Không có yếu tố mới hoặc sao chép từ các giải pháp đã có trước đây 0 

2 Sáng kiến có khả năng áp dụng (điểm tối đa: 20 điểm)  

2.1 Có khả năng áp dụng trong toàn tỉnh 20 

2.2 
Có khả năng áp dụng trong đơn vị và có thể nhân ra ở một số đơn vị trong 

tỉnh có cùng điều kiện 
15 

2.3 Có khả năng áp dụng  trong đơn vị 10 

2.4 Không có khả năng áp dụng trong đơn vị 0 

3 Sáng kiến có tính hiệu quả (điểm tối đa: 40 điểm)  

3.1 Có hiệu quả trong phạm vi toàn tỉnh 40 

3.2 Có hiệu quả trong phạm vi cấp ngành, huyện/thành phố 30 

3.3 Có hiệu quả trong phạm vi đơn vị 20 

3.4 Ở mức độ làm cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo 10 

3.5 Không có hiệu quả cụ thể 0 
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