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V/v Đánh giá, nhận xét và đề nghị công nhận 
sáng kiến năm học 2021-2022

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS;

Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam; Nay Phòng GDĐT hướng dẫn các trường học triển khai tổ chức các hoạt 
động sáng kiến năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

1. Về nội dung và yêu cầu
Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam (gửi kèm Công văn này) và Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT ngày 
28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai việc đánh giá, nhận xét sáng 
kiến năm học 2021-2022.

Tổ chức nghiêm túc quy trình đánh giá, nhận xét sáng kiến ở cấp trường 
theo quy định, các sáng kiến được đánh giá, nhận xét và đề nghị công nhận cấp 
cơ sở phải thực sự có giá trị, đã được áp dụng đem lại hiệu quả tại đơn vị.

2. Về hoạt động sáng kiến tại trường.
- Thành lập Hội đồng sáng kiến của trường để đánh giá, nhận xét các sáng 

kiến của CBGVNV trong nhà trường. 
- Mỗi sáng kiến có ít nhất 2 người đánh giá. 
- Các sáng kiến của CBGVNV phải được trình bày theo Mẫu báo cáo sáng 

kiến - Phụ lục II - đính kèm theo Quyết định 325/QĐ-UBND.
- Nhà trường sử dụng mẫu “Phiếu nhận xét, đánh giá sáng kiến” – Phụ 

lục III – Đính kèm theo Quyết định 325/QĐ-UBND để đánh giá, nhận xét sáng 
kiến.

- Các sáng kiến gửi về Phòng GDĐT đề nghị công nhận cấp cơ sở phải là 
những sáng kiến đã được Hội đồng sáng kiến của trường đánh giá đạt và có đăng 
ký đầu năm học.

2. Về thủ tục hồ sơ.
Hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở của các các trường nộp về 

Phòng GDĐT gồm:
- Hồ sơ của trường:
+ 01 Tờ trình đề nghị công nhận sáng kiến (Mẫu A).
+ 01 Danh sách tổng hợp số lượng sáng kiến đề nghị (Mẫu B).



- Hồ sơ cá nhân: Mỗi đề tài sáng kiến nộp 02 quyển. Mỗi quyển gồm có:
+ Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (Mẫu I - đính kèm tại Quyết định 

325/QD-UBND).
+ Báo cáo sáng kiến (Mẫu II - đính kèm tại Quyết định 325/QD-UBND).
Lưu ý: 
+ Nội dung báo cáo sáng kiến bắt buộc phải thực hiện đúng và đủ các mục 

theo mẫu II.
+ Mỗi quyển có đóng kèm 02 Phiếu nhận xét đánh giá sáng kiến (Phiếu 

trống để Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở ghi). Các phiếu đánh giá, nhận xét của 
trường để lưu tại trường, không nộp về Phòng GDĐT.

Tất cả hồ sơ chứa trong 01 kẹp 3 dây, có nhãn ghi rõ tên đơn vị, danh sách, 
số lượng hồ sơ để tiện việc kiểm tra và quản lý.

3. Thời hạn nộp về Phòng: 
Chậm nhất đến 25/3/2022. Sau thời hạn này, mọi chậm trễ sẽ không giải 

quyết.
Nhận được công văn này, Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường 

học nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên; (để thực hiện) 
- Lưu: VT, VP.

TRƯỞNG PHÒNG 

#ChuKyLanhDao
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Số:            /TTr-........ ..............., ngày      tháng     năm 20...
  

TỜ TRÌNH
V/v đề nghị công nhận sáng kiến

Kính gửi:  Hội đồng Sáng kiến huyện Đại Lộc.
 

Căn cứ Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua ngành Giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo 
Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban 
hành theo Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam;

Căn cứ kết quả thẩm định các sáng kiến của các cá nhân đã được Hội đồng 
sáng kiến nhà trường đánh giá và xếp loại.

Nay Trường ............... kính trình Hội đồng Sáng kiến huyện Đại Lộc đánh 
giá, nhận xét và đề nghị công nhận các sáng kiến năm học 2021- 2022 để có cơ 
sở xét các danh hiệu thi đua. 

Số sáng kiến đề nghị công nhận: ....... đề tài 
(Có danh sách đề nghị công nhận sáng kiến kèm theo).

Kính trình./.
Nơi nhận:                                                           HIỆU TRƯỞNG
- Như trên (để trình);                                                                                                    
- Lưu: VT, VP. 

Mẫu A

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-07-2018-qd-ubnd-quy-che-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-quang-nam-387893.aspx
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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN 

(Kèm theo Tờ trình số: ...../......., ngày ... /.../... của Trường ............)

TT Họ và tên tác giả Tên sáng kiến (hoặc 
chủ đề, ...)

Đề nghị công 
nhận Sáng 

kiến 

Trường hợp 
được đặc cách

(Ghi nội dung 
được đặc cách)

1 Cấp tỉnh
2 Cấp tỉnh
3 Cấp cơ sở
4 Cấp cơ sở
5 Cấp cơ sở
6 Cấp cơ sở
7 Cấp cơ sở

Ấn định danh sách này có........ sáng kiến đề nghị công nhận./.

HIỆU TRƯỞNG

Mẫu B
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PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN
Tên sáng kiến: .......................................................................................................
Thời gian họp: ......................................................................................................
Họ và tên người nhận xét: .....................................................................................
Học vị: ...................................... Chuyên ngành:...................................................
Đơn vị công tác: ....................................................................................................
Địa chỉ: .................................................................................................................
Số điện thoại cơ quan/di động: .............................................................................
Chức trách trong Hội đồng sáng kiến:...................................................................

NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

TT Tiêu chí Nhận xét, đánh giá
của thành viên Hội đồng

1

Tính mới và sáng tạo của sáng kiến:
Sáng kiến phải có giải pháp cải tiến giải pháp
đã biết trước đó tại cơ sở hoặc những nội dung
đã cải tiến, sáng tạo để khắc phục những nhược
điểm của giải pháp đã biết hoặc là các giải pháp
mang tính mới hoàn toàn.

2

Tính khả thi của sáng kiến:
Sáng kiến phải có 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.

3

Tính hiệu quả của sáng kiến:
Sáng kiến phải 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);
Sáng kiến nếu được số tiền làm lợi (nếu có thể
tính được) và nêu cách tính cụ thể.
Đánh giá chung (Đạt hay không đạt):



THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
(Họ, tên và chữ ký)
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