
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /SKHCN-QLCN&SHTT 

V/v nộp hồ sơ đề nghị đánh giá, công 

nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp 

dụng ở cấp tỉnh/toàn quốc của sáng kiến. 

 

Cao Bằng, ngày      tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi:  

      - Các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh;  

      - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 

Thực hiện Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng 

kiến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (gọi tắt là Quyết định số 33). Sở Khoa học và 

Công nghệ (cơ quan thường trực Hội đồng Khoa học và Sáng kiến tỉnh) đã ban 

hành Văn bản Hướng dẫn số 1489/HD-SKHCN ngày 31/12/2020, hướng dẫn thực 

hiện một số Điều của Quyết định số 33 về nội dung, trình tự, thủ tục xét công nhận 

sáng kiến và đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng 

kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.  

Để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và phục vụ kịp thời công tác thi đua, 

khen thưởng cấp tỉnh năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tới các Ban, 

sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị về thời gian tiếp nhận 

và thành phần hồ sơ đề nghị xét chấp thuận kết quả xét công nhận sáng kiến và 

đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp tỉnh/toàn quốc như sau: 

1. Về thành phần hồ sơ  

1.1. Đối với việc xét chấp thuận kết quả xét công nhận sáng kiến 

Đối với trường hợp tác giả/đồng tác giả thuộc đối tượng được quy định tại 

điểm 2, Điều 12 Quyết định số 33 (là người đứng đầu các sở, ban, ngành, đoàn thể 

cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Bí thư cấp uỷ 

cấp huyện và tương đương, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện). Thành phần hồ 

sơ đề nghị gồm: 

- Văn bản đề nghị chấp thuận việc công nhận sáng kiến;  

- Bản sao đơn yêu cầu công nhận sáng kiến; 

- Báo cáo đánh giá của cơ sở xét công nhận sáng kiến về việc đối tượng nêu 

trong đơn đáp ứng đủ các điều kiện để được công nhận là sáng kiến theo quy định 

tại Điều 3 và Điều 4 của Điều lệ Sáng kiến; 

- Biên bản kết luận của Hội đồng sáng kiến. 

1.2. Đối với việc đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp 

dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh/toàn quốc 

Đối với trường hợp tác giả/đồng tác giả có sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa 

học đề nghị đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp 

tỉnh/toàn quốc. Thành phần hồ sơ đề nghị gồm: 
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- Báo cáo đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh/cấp toàn 

quốc của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học đã được cơ quan có thẩm quyền 

công nhận (theo mẫu số 06/BCCT/TQ ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1489/HD-

SKHCN; 

- Quyết định về việc công nhận sáng kiến và Giấy chứng nhận sáng kiến; 

hoặc Quyết định công nhận kết quả đề tài nghiên cứu khoa học; 

- Quyết định công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, 

đề tài nghiên cứu khoa học ở cấp cơ sở (do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền 

xét, tặng Danh hiệu thi đua cấp cơ sở quyết định); 

- Bản sao các văn bản, tài liệu liên quan chứng minh phạm vi ảnh hưởng, 

hiệu quả áp dụng (nếu có). 

Số lượng: 01 bản gốc; 03 bản photo. 

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ  

Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu, lập hồ sơ gửi đến Sở Khoa học và Công 

nghệ trước ngày 25 tháng 02 năm 2021 để tổng hợp và tham mưu cho Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.  

Mọi vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị liên hệ qua 

Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ (Đ/c Đoàn Hồng Hoà, điện thoại: 0206 

3 859582; di động: 0912 529 316)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- Các PGĐ Sở; 

- Các phòng và đơn vị trực thuộc Sở; 

- Đăng website Sở KH&CN; 

- Lưu: VT, QLCN&SHTT(H). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hồng Thúy 
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