
số :/13 /2019/QĐ-ƯBND Bình Phước, ngàyóii thảng G năm 2ỒỈ9

QƯYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến 

trên đia bàn tỉnh Bình Phưóc

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 nãm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành vãn bản quỵ phạm pháp hiật ngày 22 thảng 6 năm

Căn cứ Luật Khoa học và Côrỉg nghệ ngày ỉ  8 tháng ố năm 20Ỉ3;

Căn cứ Luật sửa đổi, bố sung một sổ điều của Liíật Thi đua, khen thưởng 
ngày 16 thảng 11 năm 20ỉ 3;

Cân cứ Nghị định sổ Ỉ3/20Ỉ2/NĐ-CP ngày 02 thảng 3 năm 20ỉ 2 của Chính 
phủ ban hành Điều ỉệ Sáng kiến;

Căn cứ Nghị định so 9Ỉ/20Ỉ7/NĐ-CP ngày S ỉ tháng 7 năm 20ỉ  7 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định sổ 76/20Ỉ8/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 20Ỉ8 của Chỉnh 
phủ quy định chi tiết và hướng đẫn thi hành một số điểu cùa Luật Chuyển giao 
công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 27/20Ỉ5/NĐ-CP ngày ỈO thảng 3 năm 20Ỉ5 của Chỉnh 
phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân ”, “Nhà giảo Ưu tủ

Căn cứ Nghị định sổ 84/20Ỉ4/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chỉnh 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Căn cứ Thông tư sổ Ỉ8/20Ỉ3/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 20ỉ 3 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dân thi hành một số quy định của 
Điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định sẻ 13/20Ỉ2/NĐ-CP ngày 02 thảng 
3 năm 2012 của Chỉnh phủ;

Căn cứ Thông tư số Ồ3/20Ỉ9/TT-BTC ngày 15 tháng Oỉ năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Tàỉ chính quy định về nguồn kỉnh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách 
nhà nước để thực hiện hoạt động sảng kiến;

Căn cứ Thông tư sồ 188/20ỉ4/TT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 20ỉ 4 của Bộ 
tricởng Bộ Tài chỉnh hướng dan một số điền của Nghị định sổ 84/2014/NĐ-CP 
ngày 08 thảnạ 9 năm 20ỉ 4 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Thực hành tiết kiệm , chong ỉãngphí;

2015;



Căn cứ Thông tư 08/2017/TT-BNV'ngày 27 tháng ỈO năm 20Ỉ7 của Bộ' 
trưởng Bộ Nội vụ về việc qay định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định sô 
91/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 3 ỉ tháng 07 năm 20ỉ 7 cùa Chính phủ quy định chi tiết thì 
hành một số điều cua Luật Thi đua, khen thưởng;

Theo để nghị của Giảm đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ỉọỉ Tờ trình sổ 
573/TTr-SKHCN ngày 20 tháng 5 năm 20ỉ 9.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý hoạt động 
sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Oĩ tháng ĩ  năm 
2019, thay thế Quyết định số 08/2015/QĐ-ƯBND ngày 12 tháng 5 năm 2015 của 
ƯBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản ỉý hoạt động sáng kiến trên địa bàn 
tỉnh Bình Phước. I

Điều 3. Các ong (bà): Chánh Văn phòng Ưỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở 
Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp 
của tỉnh; Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tố chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-  Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH&CN (Vụ Pháp chế; Cục SHTT);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TTTƯ; TT. HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biêu Quôc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT ƯBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Công báo tinh;
- Cổng TTĐT của tỉnh và Sở KH&CN;
- LĐVP, các Phòng; ,
- Luu: VT(Nga.QĐ54 ¿3.6.19).

TM. ỦY BAN NHÂN DẲN 
CHỦ TỊCH«?



QUY ĐỊNH
v ề  quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ Ă9 /20Ỉ9/QĐ-ƯBND 
ngày ¿4 thángê năm 20ĩ 9 của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Pham vi điều chỉnh •

Quy định này quy định chi tiết về thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục xét, 
công nhận sáng kiến và xét, công nhận hiệu CỊuả, phạm vi àrih hường của sáng kiến; 
quản lý và hỗ trợ thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với công dân Việt Nam, các cơ quan, đơn vị của 
nhà nước, tổ chức chính trị, tồ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - 
nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tồ chức kinh tế, đơn vị lực lượng vũ 
trang nhân dân, người Việt Nam ờ nước ngoài, người nước ngoài, ca quan, tổ chức 
nước ngoài và các tổ chức quốc.tế ở Việt Nam có hoạt động sáng kiến trên địa bàn 
tinh Bình Phước.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

' Trong'Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Lao động sáng tạ0 là một hình thức ỉao động có sự kết hợp của hoạt động 
trí óc để suy nghĩ, cái tiến, tìm tòi cái mới, tìm ra cách giải quyết tối un nhằm nâng 
cao năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động.

2. Tách đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (gọi tắt ỉà tách đơn) được hiểu là 
tách một hoặc một sô đôi tượng trong đan yêu câu công nhận sáng kiên ban đâu 
thành một hoặc nhiều đơn khác nhau.

3. Giải pháp đổi chủng là giải pháp trùng hoặc tương tự gần nhất với giải 
pháp nêu trong đơn yêu cầu công nhận sáng kiến.

4. Tài ỉiệu đối chứng là tài liệu đã mô tả giải pháp đối chứng hoặc chứng cứ 
chứng minh giải pháp đối chứng đã được bộc lộ công khai.

5. Người cỏ hiểu biét trung bình vẻ ỉĩnh vực áp dụng sáng kiên được hiểu là 
người có các kỹ năng thực hành kỷ thuật thông thường và biêt rõ các kiên thức 
chung phổ biến trong lĩnh vực mà sáng kiến áp dụng.

6. Người thân thích của tảc giả (đỏng tác giả) sáng kiến là người có quan hệ 
trong gia đình, dòng họ với tác giả (đông tác giả) sáng kiên gôm_ vợ hoặc chông; 
cha mẹ đẻ} cha mẹ nuôi; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi của vợ hoặc chông; con đẻ, con 
nuôi, con đâu, con rể; ông nội, bà nội; ôĩig ngoại, bà ngoại; ông nội, bà nội của vợ



hoặc chồng; ông ngoại, bà ngoại của vợ hoặc chồng; anh, chị, em ruột; anh, chị, 
em ruột của vợ hoặc chồng; cụ nội, cụ ngoại; cụ nội, cụ ngoại của vợ hoặc chồng; 
bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì 
ruột của vợ hoặc chồng; cháu là con của con đẻ, con nuôi; cháu là con đẻ của anh, 
chị, em ruột; cháu là con đẻ của anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng; con đẻ của 
bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; con đẻ của bác ruột, chú ruột, cậu ruột, 
cô ruột, dì ruột của vợ hoặc chồng.

7. Sảng kiên cấp tỉnh là sáng kiến được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận hiệu 
quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh theo Quy định này.

Điều 4. Tác giả, đồng tác giả sáng kiến

1. Cách xác định tác giả, đồng tác giả sáng kiến

a) Tác giả, đồng tác giả sáng kiến đứng tên nộp đơn yêu cầu công nhận sáng 
kiến phải là những người trực tiếp cùng nhau tạo ra sáng kiến bằng chính lao động 
sáng tạo của mình;

b) Những người chỉ tham gia giúp việc, hỗ trợ kinh phí, phương tiện vật chất - 
kỹ thuật cho tác giả trong quá trình tạo ra sáng kiến và áp dụng sáng kiến thì không 
được coi là đồng tác giả sáng kiến;

c) Trường hợp sáng kiến đã được tham gia các cuộc thi, hội thi, hội diễn và đã 
được ban tô chức câp giây chứng nhận đoạt giải hoặc giấy chứng nhận dự thi trong 
đó ghi rõ thông tin về tác giả, đồng tác giả thì chỉ xem xét ghi nhận những người 
này là tác giả, đồng tác giả sáng kiến.

2. Trường hợp sáng kiến được tạo ra bởi nhiều người mà số lượng đồng tác 
giả vượt quá 03 người thì thực hiện việc tách đơn theo quy định tại Điều 11 của 
Quy định này.

3. Trường hợp sáng kiến có đồng tác giả và số lượng đồng tác giả không vượt 
quá 03 người thì các đồng tác giả phải có bản giải trình nêu rõ nội dung công việc 
từng người tham gia tạo ra sáng kiến nộp kèm theo đơn yêu cầu công nhận sáng 
kiến. Báo cáo giải trình của đồng tác giả có thể làm theo mẫu quy định tại Phụ lục I 
ban hành kèm theo Quyết định này.

4. Trường hợp sáng kiến có đồng tác giả nhưng có một hoặc một số đồng tác 
giả không đồng ý nộp đơn yêu cầu công nhận sáng kiến thì áp dụng phương pháp 
tách đơn theo quy định tại Điều 11 của Quy định này.

5. Cơ sở tiêp nhận đơn phải có trách nhiệm xem xét, kiếm tra, xác minh 
những người khai nhận là tác giả (đồng tác giả) sáng kiến; trường hợp kết quả 
kiêm tra, xác minh cho thấy có đủ cơ sở kết luận những người đứng tên nộp đơn 
không đúng đối tượng là tác giả (đồng tác giả) sáng kiến thì cơ sở có quyền từ chối 
châp nhận đơn.

Điều 5. Nguyên tắc xét, công nhận sáng kiến và đánh giá hiệu quả, phạm 
vi ảnh hưởng của sáng kiến

1. Trong năm Dương lịch hoặc năm học đối với các đơn vị sự nghiệp công lập 
hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, một tác giả có thể đề nghị xét công 
nhận nhiều sáng kiến.



2. Không giới hạn tỷ lệ, số lượng giải pháp đề nghị xét công nhận sáng kỉển 
hoặc đê nghị xét công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến; đồng thời 
không giới hạn sô lượng, tỷ lệ sáng kiến được công nhận khi đáp ứng đủ các điều 
kiện theo quy định,

3. Sáng kiến đề nghị được xét, công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hường ở cấp 
cao hơn thì phải được công nhận và đê nghị của cấp dưới.

4. Tác giả (đồng tác giả) sáng kiến không phải đóng phí, lệ phí trong quá trình 
nộp hô sơ đê nghị xét, công nhận sáng kiên hoặc đê nghị xét, công nhận hiệu quả, 
phạm vi ảnh hưởng của sáng kiên.

5. Việc xét, công nhận sáng kiến hoặc xét, công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh 
hưởng của sáng kiên phải đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công khai, công 
băng, thực chât và động viên được mọi tâng lóp nhân dân tích cực tham gia phong 
trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến,

Chương II 
YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN 

VÀ TỖ CHỨC XÉT CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Mục 1
YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIÉN

Điều 6. Thực hiện quyền yêu cầu công nhận sáng kiến

. 1. Đối với giải pháp chưa được áp dụng hoặc áp dụng thử, tác giả (đồng tác 
giả) có quyền nộp đơn yêu cầu công nhận sáng kiến vào bất kỳ thời điểm nào từ 
khi tạo ra sáng kiên.

2. Đối với giải pháp đã được áp dụng, tác giả (đồng tác giả) chỉ được quyền 
yêu cầu công nhận sáng kiến theo thời hiệu quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Nghị 
định sổ 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều 
lệ Sáng kiến (say đây gọi tắt là Nghị định số 13/2012/NĐ-CP) và được hướng dẫn 
chi tiết như sau:

a) Thời hiệu để xác định quyền yêu cầu công nhận sáng kiến được tính kể từ 
ngày sáng kiến được đưa vào áp dụng lần đầu tiên (nếu sáng kiến trải qua các lần 
áp dụng thử thì tính từ ngày áp dụng thử lần đầu tiên) và chấm dứt tạỉ thời điểm kết 
thúc ngày, tháng tương ứng của năm kế tiếp năm sáng kiến được đưa vào áp dụng 
lần đầu;

b) Cơ sở có quyền từ chối tiếp nhận đơn yêu cầu công nhận sáng kiến khi tác 
giả nộp sau thời hiệu quy định tại Điểm a Khoản này.

3. Trường hợp giải pháp đưa ra dưới dạng tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm 
pháp luật dự kiến các đối tượng áp dụng bắt buộc phải thực hiện thì tác giả (đồng 
tác giả) phải nộp đơn yêu cầu công nhận sáng kiến trước khi được cấp có thấm 
quyền quyết định ban hành để đảm bảo tính mới theo quy định tại Điểm d Khoản 1 
Điều 4 Nghị định số 13/2012/NĐ-CP.



4. Việc thực hiện quyền yêu cầu công nhận sáng kiến là do tác giả (đồng tác 
giả) tự nguyện thực hiện, không bắt buộc phải đăng ký sáng kiến ngay từ đầu năm 
Dương lịch hoặc đầu năm học đối với các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo,

5. Trường hợp tác giả có nhu cầu sử dụng kết quả xét công nhận sáng kiến để 
phục vụ cho việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hoặc xét thi đua, khen 
thưởng của năm công tác thì phải chủ động thực hiện quyền yêu cầu công nhận 
sáng kiến vào thời điểm trước tháng 12 hàng năm hoặc vào cuối học kỳ II đối với 
đon vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nhưng phải 
đảm bảo đang trong thời hiệu quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này. Thời 
điểm cụ thể do thủ trưởng cơ sở có thẩm quyền xét công nhận sáng kiến quyết 
định.

6. Khi thực hiện quyền yêu cầu công nhận sáng kiến, tác giả phải làm đơn 
theo hướng dẫn tại Mục 2 của Chương này kèm theo các tài liệu chúng minh hiệu 
quả áp dụng sáng kiến (nếu có) và nộp tại cơ sở có thâm quyên tiêp nhận đơn theo 
quy định tại Điều 7 Quy định này.

7. Mỗi giải pháp, tác giả chỉ được quyền nộp đơn yêu cầu công nhận sáng 
kiến một lần trừ trường họp phải sửa đổi, bổ sung hoặc tách đơn theo quy định tại 
Điều 11 và Điều 12 Quy định này; trường hợp sau khi giải pháp được cơ sở có 
thẩm quyền công nhận là sáng kiến, khi đưa vào áp dụng, tác giả có gỉải pháp cải 
tiến để khắc phục một số nhược điểm, hạn chế của giải pháp ban đầu thì có thể nộp 
đơn yêu cầu công nhận sáng kiến đối với giải pháp cải tiến đó.

8. Bằng chứng xác định thời điểm tác giả thực hiện quyền yêu cầu công nhận 
sáng kiến là một trong những tài liệu sau đây:

a) Sổ tiếp nhận đơn yêu cầu công nhận sáng kiến theo quy định tại Khoản 2 
Điều 14 Quy định này, do cơ sở có thẩm quyền tiếp nhận đơn lập và lưu giữ, trong 
đó có ghi rõ những thông tin cơ bản sau: tên sáng kiến, thông tin tác giả (đồng tác 
giả), thời điểm tiếp nhận đơn và được tác giả và người tiếp nhận đơn ký xác nhận;

b) Giấy biên nhận đơn do cơ sở có thẩm quyền tiếp nhận đơn đã trao cho 
người nộp đơn và có thể làm theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo 
Thông tư số L8/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn thi hành một sô quy định của Điêu lệ sáng 
kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 
của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN).

Điều 7. Cơ sở có thẩm quyền và trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu công 
nhận sáng kỉến

1. Cơ sở có thẩm quyền và trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu công nhận sáng 
kiên là một trong các cơ sở sau đây:

a) Cơ sở là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: là cơ quan, tổ chức đầu tư kinh phí, 
phương tiện vật chất - kỹ thuật dưới hình thức giao việc, thuế việc hoặc các hình 
thức khác cho tác giả để tạo ra sáng kiến;



b) Cơ sỏ' được tác giả sáng kiến chuyển giao sáng kiến theo thỏa thuận giữa 
hai bên, với điêu kiện chủ đâu tư tạo ra sáng kiên từ chôi công nhận sáng kiến và 
không có thỏa thuận khác với tác giả sáng kiến;

c) Cơ sở được tác giả sáng kiến chuyển giao sáng kiến theo thỏa thuận giữa 
hai bên, trong trường họp tác giả sáng kiến đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng 
kiến.

2. Các cơ sở quy định tại Khoản 1 Điều này phải đáp ứng quy định tại Điều 2 
của Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN.

Mục 2
TRÌNH BÀY ĐƠN YÊU CÀÙ CÔNG NHẶN SÁNG KIẾN

Điều 8. Thể thức Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến

1. Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến thống nhất áp dụng theo mẫu quy định 
tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số Ỉ8/2013/TT-BKHCN.

2. Mỗi đơn yêu cầu công nhận sáng kiến chỉ áp dụng cho một giải pháp. 
Trường hợp tác giả có nhiều giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến thì không được 
gộp chung nhiều giải pháp đó vào trong một đơn mà phải trình bày riêng trong 
từng đơn yêu câu công nhận sáng kiên.

3. Đơn yêu câu công nhận sáng kiến được tác giả đánh máy vi tính hoặc viết 
tay trên giấy A4, trừ trường hợp khi mô tả nội dung sáng kiến tác giả phải lựa chọn 
khố giấy khác để trình bày các bản vẽ, thiết kế, sơ đồ, ảnh chụp mẫu sản phẩm cho 
phù hợp. Việc sử dụng ngôn ngữ trong đơn theo yêu cầu như sau:

a) Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, chính xác, phổ thông;

b) Không dùng từ ngữ địa phương, từ ngữ cổ và từ ngữ thông tục;

c) Chỉ được sử dụng từ ngữ nước ngoài khi không có từ ngữ tiếng Việt tương 
ứng để thay thế; nếu từ ngữ nước ngoài là từ ngữ thông dụng, phổ biến có thể sử 
dụng trực tiếp hoặc phải phiên âm sang tiếng Việt;

d) Phải sử dụng ngôn ngữ viết, cách diễn đạt phải ngắn gọn, rõ ràng, đơn giản,-* 
dễ hiểu;

đ) Khi sử dụng thuật ngữ chuyên môn cần phải làm rõ nội dung thì thuật ngữ 
đó phải được giải thích trong đơn;

e) Chỉ được sử dụng từ ngữ viết tắt trong trường hợp cần thiết và phải giải 
thích nội dunẹ của từ ngữ đó tại lần xuất hiện đầu tiên trong đơn; nếu sử dụng 
nhiều từ viết tắt, cần phải có phụ lục giải thích toàn bộ các từ viết tắt trong đơn;

g) Từ ngữ phải được sử dụng thống nhất trong đơn và phải thế hiện chính xác 
nội dung cần truyền đạt, không làm phát sinh nhiều cách hiểu; trường hợp dùng từ 
có thê hiêu theo nhiêu nghĩa thì phải giải thích theo nghĩa được sử dụng trong đơn.

4. Trường hợp Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến được tác giả đánh máy vi 
tính thì phải sử dụna phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu 
chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 13 hoặc 14.



5. Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến phải được tác giả ký và ghi rõ họ tên vào 
mục người nộp đơn ở trang cuối cùng của đơn; trường họp sáng kiến có đồng tác 
giả thì người nộp đơn phải là một trong các đồng tác giả và phải được các đồng tác 
giả còn lại đồng ý nộp đơn và cùng ký xác nhận vào đơn.

6. Không giới hạn số trang của Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến; trường hợp
đơn có từ 02 trang trở lên thì phải đánh số trang và tác giả phải ký xác nhận vào
góc phải dưới cùng mỗi trang của đơn trừ trang cuối cùng đã có chữ ký của tác giả 
vào phẩn người nộp đơn. Trường hợp sáng kiến có đồng tác giả thì trừ trang cuối 
cùng đã có đầy đủ chữ ký của các đồng tác giả theo quy định tại Khoản 5 Điều 
này, việc ký xác nhận vào các trang của đơn thực hiện như sau:

a) Người có tỷ lệ phần trăm đóng góp tạo ra sáng kiến nhiều nhất ký xác 
nhận;

b) Trường hợp các đồng tác giả có tỷ lệ phần trăm đóng góp như nhau thì 
người giữ chức vụ cao nhất ký xác nhận;

c) Trường hợp còn lại do các đồng tác giả tự thoả thuận để giao cho một đồng
tác giả ký xác nhận vào các trang của đơn.

7. Trường hợp sáng kiến có đồng tác giả thì phải nộp kèm theo Đơn yêu cầu 
công nhận sáng kiến bản Báo cáo giải trình nội dung công việc tham gia tạo ra 
sáng kiến theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Quy định này.

8. Trường họp tại thời điểm nộp đơn, tác giả minh mẫn, nhận thức và làm chủ 
được hành vi của mình nhưng không biết chữ hoặc không thể viết và ký tên thì có 
thể nhờ người khác trỉnh bày đơn theo nội dung giải pháp mà tác giả đưa ra; sau 
khi hoàn thiện đơn, tác giả phải điểm chỉ vào mục ký tên của người nộp đơn ở 
trang cuối cùng của đơn. Cơ sở có thấm quyền tiếp nhận đơn có trách nhiệm kiểm 
tra thông tin và đóng dấu giáp lai các trang của đơn nếu đơn có từ 02 trang trở lên.

9. Trường hợp tại thời điểm có yêu cầu công nhận sáng kiến, tác giả ỉà người 
khuyết tật hoặc thựơng binh, bệnh binh hoặc bị ốm đau, tai nạn mà không có khả 
năng viết, ký tên, điểm chỉ vào đơn nhưng vẫn còn minh mẫn, nhận thức và làm 
chủ được hành vi của mình thì thủ trưởng cơ sở có thẩm quyền xét công nhận sáng 
kiên phải có trách nhiệm làm việc trực tiếp với tác giả và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan để xác minh tình trạng thực tế và ỉập biên bản làm việc ghi nhận nội 
dung sáng kiến theo quy định như sau:

a) Đôi tượng tham gia buổi làm việc gồm:

- Thủ trưởng cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến hoặc có thể uỷ quyền 
băng vãn bản cho cấp phó tham dir trong trường hợp thủ trưởng cơ sở không thể 
tham dự buôi làm việc;

- Tác giả (đồng tác giả) sáng kiến;

- Các tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có);

- Thân nhân ,của tác giả hoặc đại diện cơ sở bảo trợ xã hội nơi tác giả được 
chăm sóc hoặc đại diện cơ sở khám chữa bệnh nơi tác giả đang điều trị bệnh hoặc 
đại diện chính quyền địa phương nơi tác giả đang cư trú;

- Đại diện tô chức công đoàn nơi tác giả là công đoàn viên (nếu có);



- Các đôi tượng khác theo yêu cầu của thủ trưởng cơ sở có thẩm quyền xét 
công nhận sáng kiên.

b) Nội dung Biên bản làm việc phải ghi nhận đầy đủ thông tin theo quy định
tại Khoản 3 Điều 5 của Nghị định số 13/2012/NĐ-CP.

c) Biên bản được ìập theo quy định tại Điểm b Khoản này có thể thay thế cho 
Đơn yêu câu công nhận sáng kiên.

10. Trường hợp tác giả đã qua đời mà trước đó đã có giải pháp đủ điều kiện 
công nhận là sáng kiên và đang trong thời hiệu quy định tại Khoản 2 Điêu 5 của 
Nghị định số 13/2012/NĐ-CP nhưng chưa thực hiện thủ tục xét công nhận sáng 
kiên và cơ sở có nhu cầu xét công nhận cho tác giả để thực hiện các quy định của 
pháp luật có liên quan thỉ có thể dùng các vãn bản, tài liệu họp pháp có nội dung 
thê hiện được sáng kiến của tác giả thay cho Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến để 
xem xét.

11. Không yêu cầu tác giả phải in màu, đóng cuốn đơn yêu cầu công nhận
sáng kiến một cách hình thức; trường họp cần thiết phải sử dụng bản vẽ, thiết kế, 
sơ đồ, ảnh chụp mẫu sản phẩm có màu sắc để mô tả bản chất sáng kiến thì chỉ cần 
in màu ở những trang có chứa các đối tượng đó.

Điều 9. Trình bày nội dung Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến

Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến bao gồm các nội dung quy định tại Khoản 3 
Điều 5 của Nghị định số 13/2012/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 
18/2013/TT-BKHCN và được hướng dẫn chi tiết ở một số mục chính như sau:

1. Nơi nhận đơn (phần “Kính gửi”): tác giả ghi rõ tên của một trong các cơ sở 
có thấm quyền tiếp nhận đơn theo quy định tại Điều 7 Quy định này.

2. Phần thông tin tác giả, đồng tác giả;

a) Họ và tên: Viết đúng họ, chữ đệm yà tên ghi trong giấy khai sinh;

b) Ngày, tháng, năm sinh: Viết đúng ngày, tháng, năm sinh đã ghi trong giấy 
khai sinh;

c) Nai công tác (hoặc nơi thường trú): Trường hợp tác giả làm việc cho một 
cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động thì 
phải ghi rõ tên và địa chỉ cơ quan, đơn vị, tổ chức đó; nếu tác giả là lao dộng tự do 
thì phải ghi rõ địa chỉ nơi thường trú;

d) Chức danh: Ghi rõ chức danh đang đảm nhiệm;

đ) Trình độ chuyên môn: Ghi rõ trình độ chuyên môn cao nhất đã được đào 
tạo, bôi dường tại thời điểm nộp đơn và chuyên ngành được đào tạo (ví dụ: Tiên sỹ 
Kinh tế học, Thạc sỹ Hành chính công, Cử nhân Tin học, Trung cấp sư phạm giáo 
dục mầm non), nếu chuyên ngành ở trình độ chuyên môn cao nhất và thấp hơn 
khác nhau mà chuyên ngành ở trình độ chuyên môn thấp hơn lại phù hợp với lĩnh 
vực áp dụng sáng kiến thì cần ghi rõ thêm ở mục này;

e) Tỷ lệ % đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến: Trường hợp sáng kiến không 
có đồng tác giả, người nộp đơn phải là tác giả sáng kiến giữ tỷ lệ 100% đóng góp 
vào việc tạo ra sáng kiến. Trường hợp sáng ki en có đồng tác giả thì tỷ lệ % đóng



góp của mồi đồng tác giả được xác định dựa vào công sức lao động sáng tạo của 
từng người trong việc tạo ra sáng kiến và do các đồng tác giả tự thoả thuận trên cơ 
sở đảm bảo tổng tỷ lệ % đóng góp của các đồng tác giả phải là 100%.

3. Tên sáng kiến được đặt theo quy định như sau:

a) Phải ngắn gọn, rõ ràng bằng tiếng Việt, thể hiện vắn tắt dạng đối tượng đề 
nghị công nhận là sáng kiến, chức năng hoặc công dụng của đối tượng đó (ví dụ có 
thể mở đầu bằng các từ như “quy trình”, “phương pháp”, “thiết bị”, “chê phâm”, 
“hợp chât” và sau đó là cụm từ chỉ chức năng, lợi ích của sáng kiên như “làm 
sạch”, “xử lý rác thải”, “giáo dục học sinh cá biệt”);

b) Phải thể hiện được bản chất của giải pháp được mô tả trong đơn và phù 
hợp với phạm vi áp đụng sáng kiến;

c) Không được đặt tên bắt đầu bầng các từ, cụm từ “giải pháp”, “một số giải 
pháp”, “công nghệ”, “cải tiến”, “kinh nghiệm”, “một số kinh nghiệm” hoặc các từ, 
cụm từ khác không thể hiện được dạng của đối tượng đề nghị công nhận sáng kiến;

d) Không đặt tên mang tính chất khuếch trương hoặc quảng cáo, không kèm 
theo các tính từ như “mới”, “tối ưu”, “ưu việt” hoặc những từ ngữ không rõ nghĩa, 
những ký hiệu không phù hợp với bản chất sáng kiến;

đ) Không được ỉấy tên thương mại của sản phẩm hoặc các ký hiệu riêng, chữ 
viết tắt đặt tên cho sáng kiến;

e) Trường hợp sử dụng các thuật ngữ được dùng lần đầu tiên hoặc không 
thông dụng thì phải có chú thích để thuận tiện cho cơ sở tiếp nhận đơn xem xét.

4. Thông tin về chủ đầu tư tạo ra sáng kiến:

a) Trường hợp tác giả sáng kiến không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng 
kiến thì trong đơn cần nêu rõ chủ đầu tư tạo ra sáng kiến ià cơ quan, tổ chức hoặc 
cá nhân nào; 1

b) Trường hợp sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương 
tiện vật chất - kỹ thuật thì trong đơn cần ghi rõ thông tin này;

c) Trường hợp tác giả đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến thì ghi rõ: “Tác 
giả đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến”;

d) Trường hợp sáng kiến được tạo ra bởi đồng tác giả và một trong số đồng 
tác giả đó là người đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật để cùng những 
người khác tạo ra sáng kiến thì ghi rõ họ, tên, chức vụ, nơi công tác hoặc nơi 
thường trú của người đó.

5. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:

a) Nêu rõ lĩnh vực có thể áp dụng sáng kiến và vấn đề mà sáng kiến giải
quyết; !

b) Trường hợp sáng kiến được áp dụng ở nhiều lĩnh vực thì phải chỉ ra tất cả 
các lĩnh vực đó.|

6. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử:



a) Trường hợp sáng kiến đà được đưa vào áp dụng chính thức mà không trải 
qua các lân thử nghiệm nào thì ghi rõ ngày, tháng, năm áp dụng lần đầu tiên;

b) Trường hợp sáng kiến đang áp dụng thử nghiệm thì ghi rõ ngày, tháng, 
năm áp dụng thử lân đầu tiên;

c) Trường hợp sáng kiến đã trải qua nhiều lần thử nghiệm và đến ngày nộp 
đơn đã được áp dụng chính thức thi ghi rõ: “Áp dụng thử lần đầu tiên từ ngày ... 
tháng ... năm áp dụng chính thức lần đầu tiên từ ngày ... tháng ... năm

7. Mô tả bản chất sáng kiến: Phần này thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 10 
Quy định này.

8. Các thông tin cần được bảo mật: Trường hợp tác giả cần bảo mật thông tin 
nào nêu trong đơn thì phải nêu rõ ở mục này, nếu không có thì ghi “Không”.

9. Các điểu kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Tác giả chỉ cần nêu tóm tắt 
các điều kiện cần thiết về kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật và các điều kiện 
cần thiết khác để sáng kiến có thế áp dụng được.

10. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng 
kiến theo ý kiến của tác giả:

a) Tác giả phải trình bày một cách rõ ràng và khách quan hiệu quả của sáng 
kiến bằng cách so sánh hiệu quả khi áp dụng sáng kiến so với trường họp không áp 
dụng giải pháp đó, hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở cơ sở hoặc nêu ở 
các văn bản, sách báo, tài liệu kỹ thuật dưới bất kỳ hỉnh thức nào tác giả có thể tiếp 
cận công khai, qua đó nêu rõ sáng kiến đưa ra đem lại hiệu quả kinh tê, lợi ích xã 
hội cao hơn như thế nào;

c) Trường hợp sáng kiến là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó thì 
cần phải đánh giá rõ hiệu quả áp dụng sáng kiến khắc phục được đến mức độ nào 
những nhược điểm của giải pháp đã biết;

d) Chỉ trinh bày hiệu quả trực tiếp thu được từ việc áp dụng sáng kiến bằng 
cách phân tích hoặc được minh hoạ dựa vào dữ liệu thực nghiệm, các số liệu thực 
tế;

đ) Trường hợp khi áp dụng sáng kiến mang lại hiệu quả về mặt kinh tế thì tác 
giả nêu rõ tiên làm lợi do áp dụng sáng kiên theo quy định tại Điêu 11 của Nghị 
định số 13/2012/NĐ-CP và nêu cách tính cụ thể;

e) Nếu hiệu quả được giải thích bằng cách viện dẫn các dữ liệu thực nghiệm, 
thì tác giả phải cung câp những điêu kiện và các phương pháp thực nghiệm cân 
thiết này đế có cơ sở kiểm chứng.

1 ỉ . Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng 
kiến theo ý kiến của tồ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kê cả 
áp dụng thử (nếu CÓ):

a) Các tổ chức, cá nhân đâ tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu phải có 
trách nhiệm cung cấp thông tin chi tiết về hiệu quả áp dụng sáng kiên theo quy 
định tại Điểm a Khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 13/2012/NĐ-CP và ký xác 
nhận vào Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến của tác giả hoặc có thể gửi ý kiên đánh



giá bằng văn theo yêu cầu của tác giả hoặc cơ sở có thẩm quyền xét công nhận 
sáng kiến; 1

b) Trường hợp tác giả tự tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu mà không có sự 
tham gia của tổ chức, cá nhân nào khác thì mục này cần ghi rõ: “Nạoài tác giả 
(đồng tác giả), không có tổ chức, cá nhân nào tham gia áp dụng sáng kiến lần đâu”.

12. Danh sách những người đã tham gia áp đụng thử hoặc áp dụng sáng kiến 
lần đầu (nếu CÓ): 'Ngoài tác giả, nếu có các cá nhân khác tham gia áp dụng sáng 
kiến lần đầu và đã có ý kiến nhận xét, đánh giá theo quy định tại Điểm a Khoản 11 
Điều này thì trongi Danh sách này phải có đầy đủ thông tin của những người đó.

Điều 10. Hưóng dẫn mô tả bản chất sáng kiến

1. Đối tượng được tác giả đề nghị công nhận là sáng kiến và được trình bày 
trong đơn yêu cầu công nhận sáng kiến phải là một trong những giải pháp quy định 
tại Điều 3 của Thống tư số 18/2013/TT-BKHCN.

2. Phần môịtả bản chất sáng kiến phải bộc lộ hoàn toàn bản chất của đối 
tượng được đề nghị công nhận là sáng kiến và phải có đầy đủ các thông tin đến 
mức căn cứ vào đó, bất kỳ người nào có hiểu biết trung bình về lĩnh vực áp dụng 
sáng kiến đều có thể thực hiện được giải pháp .đó; phải làm rõ tính mới, trình độ 
sáng tạo, khả năng áp dụng của sáng kiến.

3. Khi mô tả bản chất sáng kiến, tác giả phải mô tá được tình trạng trước khi 
đưa ra sáng kiếmđể làm rõ tính mới của giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến như 
sau:

a) Trình bàý tóm tắt các giải pháp đã biết cùng nhằm một mục đích hoặc giải 
quyết cùng một vấn đề sáng kiến nêu trong đơn, đồng thời phải chỉ dẫn cụ thể đến 
tài liệu mô tả các giải pháp đó, sao cho người quan tâm đến lĩnh vực này có thể tìm 
được các giải pháp đó một cách dễ dàng;

b) Trên cơ sở các giải pháp đã biết nêu tại Điểm a Khoản này, cần chỉ ra được 
một hoặc một số giải pháp có bản chất hoặc có liên quan gần nhất với sáng kiến 
nêu trong đơn Dằng cách tóm tắt bản chất và chỉ ra nhược điểm, hạn chế của các 
giải pháp đã biết đó;

c) Các nhựợc điểm, hạn chế nêu tại Điểm b Khoản này phải chính xác, khách 
quan, không phóng đại;

d) Trường hợp không có thông tin về tình trạng các giải pháp liên quan thì 
phải ghi rõ điều đó.

4. Đối vớỉ các sáng kiến dạng quy trình hoặc dạng chất thì tác giả cần phải 
đưa ra một hoặ'c một số ví dụ thực hiện sáng kiến theo yêu cầu như sau:

a) Chứng minh được khả năng áp dụng sáng kiến nêu trong đơn và khả năng 
đạt được mục àích đặt ra cho sáng kiến;

b) Chỉ ra được một hoặc một số phương án của sáng kiến dưới dạng thực hiện 
cụ thể;



c) Vê nguyên tắc, một ví dụ là đủ để đáp ứng yêu cầu bộc lộ đầy đủ bản chất 
sáng kiến, nhưng nếu nội dung sáng kiến rộng thì càng nhiều ví dụ càng tốt để tăng 
tính thuyết phục,

5. Tác giả có thể mô tả bản chất sáng kiến theo trình tự sau đây:

a) Mô tả tình trạng trước khi đưa ra sáng kiến theo hương dẫn tại Khoản 2 
Điêu này;

b) Trình bày bản chất của sáng kiến, được mở đầu bằng đoạn trình bày mục 
đích mà sáng kiến cần đạt được hoặc nhiệm vụ, vấn đề mà sáng kiến cần giải 
quyêt, đảm bảo tính khách quan, cụ thê, không mang tính chât quảng cáo và phải 
nhằm khắc phục được nhược điểm, hạn chế của giải pháp có bản chất gần nhất đã 
được chỉ ra tại Điêm b Khoản 2 Điêu này;

c) Mô tả đầy đủ và rõ ràng các bước thực hiện sáng kiến sao cho người có 
hiếu biết trung bình về lĩnh vực áp dụng sáng kiến có thể đạt được mục đích đề ra 
của sáng kiến hoặc thực hiện được sáng kiến;

d) Nếu phần mô tả có hình vẽ (bản vẽ, thiết kế, sơ đồ, ảnh chụp mẫu sản 
phấm) minh hoạ để làm rõ bản chất của sáng kiến thì phải có danh mục các hình vẽ 
và giải thích ngắn gọn mỗi hình vẽ đó theo cách bao gồm mô tả loại hình vẽ và tên 
của đối tượng được thể hiện trên hình vẽ đó, chẳng hạn như: “Hình 1 là hình chiếu 
băng của cơ câu; Hình 2 là sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị”;

đ) Trường hợp khi mô tả bản chất sáng kiến mà sử dụng các thuật ngữ được 
dùng lần đầu tiên hoặc không thông dụng thì phải có đoạn giải thích các thuật ngữ 
đó;

e) Nêu một hoặc một số ví dụ thực hiện sáng kiến theo quy định tại Khoản 3 
Điêu này.

Điều 11. Tách đơn yêu cầu công nhận sáng kiến

1. Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến ban đầu có thể tách ra thành một hoặc 
nhiêu đơn khác nhau khi đáp ứng đủ các điêu kiện sau:

a) Đan yêu cầu công nhận sáng kiến ban đầu có chứa nhiều đối tượng mà mỗi 
đôi tượng đó có thề mô tả thành giải pháp để đề nghị công nhận là sáng kiến;

b) Mỗi đơn được tách ra từ đơn yêu cầu công nhận sáng kiến ban đầu phải 
đảm bảo chứa một trong các đối tượng quy định tại Điều 3 của Thông tư số 
18/2013/TT-BKHCN mà đối tượng đó phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại 
Điều 3 của Nghị định sổ 13/2012/NĐ-CP.

2. Việc tách đơn chỉ được thực hiện trước khi cơ sở có thấm quyên xét công 
nhận sáng kiến ban hành một trong các vãn bản sau đấy:

a) Thông báo từ chối chấp nhận đơn họp lệ;

b) Thông báo từ chối công nhận sáng kiến;

c) Quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận sáng kiến.

3. Khi tách đơn, đơn yêu cầu công nhận sáng kiến ban đầu cần phải sửa đổi, 
bổ sung như sau:



a) Giới hạn lại đối tượng đề nghị công nhận là sáng kiến, trong đó mục 1ĨÌÔ tả 
bản chất sáng kiến không mô tả chi tiết đối tượng đã được tách ra;

b) Tên sáng kiến có thể điều chỉnh lại nếu thấy cần thiết để cho phù hợp với 
bản chất sáng kiến sau khi tách các đối tượng khác ra khỏi đơn ban đầu;

c) Xác định lại tác giả (đồng tác giả) đối tượng còn lại sau khi tách các đối 
tượng khác ra khỏi đan ban đầu.

4. Đơn tách phải trình bày như một đơn yêu cầu công nhận sáng kiến mới 
theo quy định tại Điều 8, 9, 10 của Quy định này và các quy định cụ thể như sau:

a) Tên sáng kiến nêu trong đơn tách phải thể hiện được bản chất của đối 
tượng được tách ra và ỉchông được trùng với tên sáng kiến trong đơn yêu cầu công 
nhận sáng lciến ban đầu và các đơn tách khác (nếu có);

b) Mục mô tả bản chất sáng kiến trong đơn tách không được lấy toàn bộ phần 
mô tả bản chất sáng kiến trong đơn ban đầu mà chỉ mô tả bản chất đối tượng được 
tách ra từ đơn ban đầu;

c) Trường hợp đơn yêu cầu công nhận sáng kiến ban đầu ghi nhận đồng tác 
giả mà đối tượng cần được tách ra chỉ do một hoặc một số người trong đó tạo ra 
bằng chính lao động sáng tạo của mình thì đom tách chỉ ghi nhận tác giả (đồng tác 
giả) là những người tạo ra đối tượng đó.

5. Các đơn tách được lấy ngày nộp đơn của đơn ban đầu.

6. Việc tách đơn có thể do tác giả (đồng tác giả) chủ động thực hiện hoặc theo 
yêu cầu của cơ sở có thẩm quyền tiếp nhận đơn.

Điều 12. Sửa đổi, bố sung đơn yêu cầu công nhận sáng kiến

1. Trước khỉ cơ sở có thẩm quyền xét công nhận sáng kiến ra thông báo từ 
chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối công nhận sáng kiến hoặc quyết định 
công nhận và cấp giấy chứng nhận sáng kiến, tác giả sáng kiến có thế chủ động 
hoặc theo yêu cầu của cơ sở đó sửa đổi, bổ sung đơn.

2. Việc sửa đổi, bổ sung không được làm thay đổi bản chất của giải pháp nêu 
trong đơn yêu cầu công nhận sáng kiến ban đầu. Neu việc sửa đổi, bổ sung đơn yêu 
cẩu công nhận sáng kiến làm thay đổi bản chất sáng kiến thì tác giả phải nộp đơn 
mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu.

3. Việc sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu công nhận sáng kiến do tác giả chủ động 
thực hiện hoặc theo yêu cầu của cơ sở có thâm quyền tiếp nhận đơn và phải được 
thê hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ nội dung sửa đôi, bô sung. Đơn yêu câu sửa 
đôi, bô sung đơn yêu cầu công nhận sáng kiên có làm theo mẫu tại Phụ lạc II ban 
hành kèm theo Quyết định này.

Điều 13. Bộc lô công khai giải pháp trong đơn yêu cầu công nhận sáng
kiến

1. Trước khi nộp đơn yêu cầu công nhận sánơ kiến, tác giả (đồng tác giả) 
không nên bộc ỉộ công khai giải pháp nêu trong đơn; đồng thời khuyến cáo các tô 
chức, cá nhân tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu và các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
liên quan không bộc lộ công khai giải pháp để đảm bảo tính mới theo quy định tại



Điêm b khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 13/2012/NĐ-CP và Điều 4 của Thông tư 
số 18/2013/TT-BKHCN.

2. Việc bộc lộ công khai giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến được thể hiện 
băng việc mô tả nội dung giải pháp đó trong các văn bản, sách, tác phẩm báo chí, 
tài liệu kỹ thuật, tài liệu phục vụ cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ dưới bất kỳ 
hình thức nào có thê tiêp cận công khai đến mức căn cứ vào đó có thể thực hiện 
ngay được.

3. Trừ các thông tin cần giữ bí mật theo yêu cầu của tác giả (dồng tác giả) 
sáng kiên, sau khi đơn yêu câu công nhận sáng kiến được chấp nhận hợp lệ, cơ sở 
xét công nhận sáng kiên tự quyết định việc công bố công khai giải pháp theo quy 
định tại Khoản 2 Điều này.

Mục 3
XỬ LÝ ĐƠN YÊU CẰU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Điều 14. Tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của đơn yêu cầu công nhận 
sáng kiên

1. Cơ sở.quy định tại Điều 7 Quy định này khi nhận được yêu cầu công nhận 
sáng kiến phải có trách nhiệm tiếp nhận và xem xét đơn yêu cầu công nhận sáng 
kiến theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 13/2012/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 6 
của Thông tư số 18/2013/TT-BKHCR

2. Sổ tiếp nhận đơn yêu cầu công nhận sáng kiến có thể làm theo mẫu quy 
định tại Phục lục III ban hành kèm theo Quyết định này.

3. Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến được xem xét họp lệ khi đáp ứng quy 
định về thể thức và nội dung theo hướng dẫn tại Mục 2 Chương này và không 
thuộc đối tượng loại trừ theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Nghị định số 
13/2012/NĐ-CP.

4. Việc cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến chấp nhận hoặc từ chối chấp 
nhận đơn phải được thông báo bằng vãn bản cho tác giả được biết.

Điều 15. Đánh giá đối tượng nêu trong đơn yêu cầu công nhận sáng kiến

1. Cơ sở tiếp nhận đơn yêu cầu công nhận sáng kiến phải có trách nhiệm đánh 
giá đối tượng nêu trong đơn theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Nghị định số 
13/2012/NĐ-CP và Đieu 4 của Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN.

2. Để đánh giá tính mới của giải pháp nêu trong đơn, trước hết phải tiến hành 
tra cứu ở các nguồn thông tin sau đây:

a) Tất cả các hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến đã được cơ sở tiêp nhận và 
có ngày nộp đơn sớm hơn;

b) Các văn bản, sách, tác phẩm báo chí, tài liệu kỹ thuật, tài liệu phục vụ cho 
hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, các báo cáo khoa học, báo cáo kết quả của các 
chương trình, đề tài nghiên cứu và các tài liệu khác thuộc cùng lĩnh vực áp dụng 
sáng kiến đã được công bố trước thời điểm tác giả nộp đơn yêu cầu công nhận sáng 
kiến dưới bất kỳ hình thức nào có thể tiếp cận công khai trong phạm vi cơ sở.



3. Mục đích của việc tra cứu thông tin theo quy định tại Khoản 2 Điều này là 
tìm giải pháp có bản chất tương tự hoặc trùng lặp với giải pháp nêu trong đom, 
trong đó:

a) Hai giải pháp được coi là trùng nhau khi có tất cả các dấu hiệu hoặc đặc 
điểm cơ bản trùng nhau hoặc tương đương, có thể thay thế được cho nhau;

b) Hai giải pháp được coi là tương tự nhau khi có phần lớn các dấu hiệu hoặc 
đặc điểm cơ bản trụng nhau hoặc tương đương, có thể thay thế được cho nhau.

4. Khi tiến hành tra cứu theo quy định tại Khoản 2 Điều này phải tiến hành so 
sánh các dấu hiệu hoặc đặc điểm cơ bản của giải pháp nêu trong đơn với các dấu 
hiệu của giải pháp đối chứng được tìm thấy trong quá trình tra cứu thông tin, trong 
đó:

a) Dấu hiệu cơ bản của giải pháp có thể là đặc điểm về chức năng, công dụng, 
cấu tạo, liên kết, thành phần cùng với các dấu hiệu cơ bản khác tạo thành một tập 
hợp cần và đủ đế xác định bản chất, nội dung của đối tượng;

b) Các đấu hiệu cơ bản của giải pháp nêu trong các tài liệu khác được thế hiện 
và phát hiện theo tài liệu mô tả hoặc dạng thể hiện thực tế của giải pháp đó.

5. Kết luận về tính mới của giải pháp nêu trong đơn:

a) Giải pháp nêu trong đơn được coi là có tính mới nếu không tìm thấy giải 
pháp đối chứng trong quá trình tra cứu thông tin hoặc có tìm thấy giải pháp đối 
chứng nhưng giải pháp nêu trong đom có ít nhất một dấu hiệu cơ bản không có mặt 
trong giải pháp đối chứng và dấu hiệu đó được gọi là dấu hiệu cơ bản khác biệt;

b) Giải pháp nêu trong đơn được coi là không có tính mới nếu tìm thấy giải 
pháp có bản chất tương tự hoặc trùng lặp với giải pháp đó theo quy định tại Khoản 
3 Điêu này và phải thông kê được các giải pháp đôi chứng tìm thây, chỉ rõ các dâu 
hiệu trùng nhau, tên tài liệu đối chứng, số trang, số dòng, nguồn gốc tài liệu và 
ngày cồng bô của tài liệu tương ứng.

6. Trường hợp cần thiết phải tra cứu thông tin về tình trạng bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật để đánh giá sáng kiến theo điều kiện quy 
định tại đi êm b khoản 2 Điều 3 của Nghị định số 13/2012/NĐ-CP, cơ sở có thể tra 
cứu từ cơ sở dữ liệu về sở hữu công nghiệp có tại Cục Sở hữu trí tuệ và các nguồn 
thông tin khác do Cục Sở hữu trí tuệ quy định, có thể tham khảo trên Trang thông 
tin điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ tại địa chỉ: http://www.noiD.gov.vn hoặc có thể 
thông qua đơn vị có chức năng tư vấn về sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật 
đê hô trợ tra cứu vê thông tin này.

7. Đánh giá về hiệu quả áp dụng sáng kiến theo quy định tại Điểm b Khoản 1 
Điều 3 của Nghị định số 13/2012/NĐ-CP:

a) Trường hợp giải pháp nêu trong đơn chỉ là ý tưởng mang tính đề xuất, chưa 
được áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ sở thì chưa thể xem Két công nhận là sáng 
kiến;

b) Trường hợp giải pháp nêu trong đơn đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại 
cơ sở thì đánh giá khả năng mang lại lợi ích thiết thực theo quy định tại Khoản 2 
Điêu 4 của Nghị định số 13/2012/NĐ-CP, bằng cách so sánh hiệu quả khi áp dụng

http://www.noiD.gov.vn


sáng kiên so với trường hợp không áp dụng giải pháp đó, hoặc so với những giải 
pháp tương tự đã biết;

c) Trường họp sáng kiến là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó thì 
cân phải đánh giá rõ hiệu quả áp đụng sáng kiên khăc phục được đến mức độ nào 
những nhược điêm của giải pháp đã biết;

d) Trường hợp áp dụng sáng kiến mang lại hiệu quả về mặt kinh tế thì việc 
xác định tiên làm lợi thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 
13/2012/NĐ-CP;

đ) Cơ sở cỏ thẩm quyền xét công nhận sáng kiến phải có trách nhiệm xem xét, 
kiêm tra, xác minh thực tế hiệu quả áp dụng giải pháp được mô tả trong đơn yêu 
câu công nhận sáng kiên.

8. Trường hợp cơ sở tiếp nhận đơn không có đủ chuyên môn để đánh giá giải 
pháp nêu trong đơn thì có thể mời chuyên gia trong lĩnh vực áp dụng sáng kiến 
theo quy định tại Khoản 9 Điều này tham gia Hội đồng Sáng kiến hoặc cho ý kiến 
tư vấn đánh giá bằng văn bản theo mẫu quy định tại Khoản 12 Điều 17 Quy định 
này.

9. Chuyên gia được mời để tư vấn đánh giá giải pháp nêu trong đơn phải đáp 
ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Không phải là người thân thích của tác giả (đồng tác giả) theo quy định tại 
Khoản 6 Điều 3 Quy định này;

b) Không phải là người đã từng có khiếu nại, tố cáo đối với tác giả (đồng tác
già);

c) Là người có chuyên môn cao phù hợp với lĩnh vực áp dụng sáng kỉến, 
trong đó ưu tiên người có trình độ từ bậc đại học trở lên và không thấp hơn so vói 
trình độ chuyên môn của tác giả (đồng tác giả);

d) Việc áp dụng giải pháp nêu trong đơn không xâm phạm đến quyền, lợi ích 
hợp pháp của chuyên gia đó;

đ) Là người có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh 
vực áp đụng sáng kiến,

Mục 4
TỎ CHỨC XÉT CỒNG NHẬN SÁNG KIẾN

Điều 16. Thời hạn xét công nhận sáng kiến

1. Việc xét công nhận sáng kiến chỉ được thực hiện sau khi đơn yêu cầu công 
nhận sáng kiến được chấp nhận hợp lệ và giải pháp nêu trong đom đã hoặc đang 
được áp dụng; trường hợp có tranh chấp về quyền tác giả hoặc có tô cáo, kiên nghị 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến giải pháp nêu trong đơn thì phải 
giải quyết xong mới tổ chức xét công nhận sáng kiến và phải thông báo cho tác giả 
được biết về việc này.

2. Thời hạn xét công nhận sáng kiến thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 
7 của Nghị định số 13/2012/NĐ-CP tính theo dương lịch và được quy định cụ thê 
như sau:



a) Trường hợp khi chấp nhận đơn hợp lệ mà trước đó tác giả đã hoàn thành 
việc áp dụng sáng kiến lần đầu thì việc xét công nhận sáng kiến được thực hiện 
trong khoảng thời gian từ ngày kế tiếp của ngày chấp nhận đơn đến ngày tương 
ứng của 3 tháng sau;

b) Trường họp tại thời điểm đơn yêu cầu công nhận sáng kiến được chấp nhận 
hợp lệ nhưng giải pháp nêu trong đơn chưa được áp dụng hoặc áp dụng thử thì việc 
xét công nhận sáng kiến chỉ được thực hiện khi giải pháp đó đã được đưa vào áp 
dụng hoặc áp dụng thử và thời hạn xét công nhận sáng kiên được thực hiện trong 
khoảng thời gian từ ngày kế tiếp của ngày hoàn thành việc áp dụng sáng kiến lần 
đầu đến ngày tương ứng của 3 tháng sau;

c) Nếu tháng kết thúc thời hạn quy định tại Điểm a và b Khoản này không có 
ngày tương ứng thì thời hạn kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng đó;

d) Khi ngày cuối cùng của thời hạn quy định tại Điểm a và b Khoản này là 
ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc 
ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó.

Điều 17. Thành lập Hội đồng Sáng kiến

1. Đe có cơ sở đánh giá giải pháp nêu trong đơn, người đứng đầu cơ sở quy 
định tại Điêu 7 Quy định này có thâm quyên thành lập Hội đông Sáng kiên theo 
quy định tại Điều 8 của Nghị định số 13/2012/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 8 của 
Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN và thực hiện theo quy định cụ thể như sau:

a) Mỗi sáng kiến hoặc mỗi lĩnh vực áp dụng sáng kiến, người đứng đầu ca sở 
có thể thành lập một Hội đồng Sáng kiến để việc đánh giá, xem xét công nhận sáng 
kiến được khách quan và có tính chuyên môn cao;

b) Tác giả (đồng tác giả) của giải pháp nêu trong đơn không được là thành 
viên của Hội đồng Sáng kiến;

c) Việc mời chuyên gia trong lĩnh vực áp dụng sáng kiến tham gia làm thành 
viên Hội đồng Sáng kiến để tư vấn đánh giá giải pháp nêu trong đơn yêu cầu công 
nhận sáng kiến thực hiện theo quy định tại Khoản 8 và Khoản 9 Điều 15 của Quy 
định này;

d) Khi thành lập Hội đồng Sáng kiến, người đứng đầu cơ sở xét công nhận 
sáng kiến phải ban hành văn bản dưới dạng Quyết định và có thể làm theo mẫu quy 
định tại Phụ lục ỈV ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Ngườỉ đứng đầu cơ sở mà không phải là tác giả (đồng tác giả) hoặc người 
thân thích của tác giả (đồng tác giả) của giải pháp nêu trong đơn có thể xem xét 
không thành lập Hội đồng Sáng kiến trong các trường hợp sau:

a) Đã thông báo cho tác giả về việc từ chối công nhận sáng kiến khi có đủ căn 
cứ chứng minh giải pháp nêu trong đơn yêu cầu công nhận sáng kiến không đáp 
ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Nghị định số 
13/2012/NĐ-CP và Điều 4 của Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN;

b) Ket quả đánh giá theo quy định Điều 15 của Quy định này cho thấy giải 
pháp nêu trong đơn yêu cầu công nhận sáng kiến đă được áp dụng và mang lại hiệu 
quả rõ rệt ở cơ sở và đã có ý kiến đánh giá bằng vãn bản của cơ quan chuyên môn



cao hơn hoặc các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực áp dụng sáng kiến, đủ căn cứ 
đê kêt luận giải pháp đó đáp ứng đủ các điêu kiện để được công nhận là sáng kiến 
theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Nghị định số 13/2012/NĐ-CP và Điều 4 
của Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN.

3. Thành phần Hội đồng sáng kiến gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến; 
trường hợp người đứng đâu cơ sả xét công nhận sáng kiến chính là tác giả (đồng 
tác giả) sáng kiên, thì Chủ tịch Hội đồng là cấp phó của người đứng đầu cơ sở 
được giao phụ trách hoạt động sáng kiến ở cơ sở hoặc có trình độ chuyên môn liên 
quan đên lĩnh vực áp dụng sáng kiên;

b) 01 Phó Chủ tịch Hội đồng là cấp phó của người đứng đầu cơ sở được giao 
phụ trách hoạt động sáng kiến ở cơ sở hoặc có trình độ chuyên môn liên quan đến 
lĩnh vực áp dụng sáng kiến và do người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến 
quyết định;

c) 01 Ưỷ viên Hội đồng là đại diện của tổ chức công đoàn nơi tác giả là công 
đoàn viên (nêu có);

d) 01 Uỷ viên thư ký là người được giao phụ trách hoạt động sáng kiến ở cơ
sở;

đ) Các Ưy viên còn lại gồm các chuyên gia hoặc người có trình độ chuyên 
môn về lĩnh vực áp dụng sáng kiến và các thành phần khác theo quyết định của 
người đứng đâu cơ sở xét công nhận sáng kiên.

4. Số lượng các thành viên Hội đồng đo người đứng đầu cơ sở xét công nhận 
sáng kiên quyêt định.

5. Bộ phận được giao phụ trách hoạt động sáng kiến ở cơ sở có trách nhiệm 
tham mưu công tác tiếp nhận, xử lý các đơn yêu cầu công nhận sáng kiến để tham 
mưu cho Hội đồng Sáng kiến và người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến.

6. Nhiệm vụ của Hội đồng sáng kiến:

a) Tổ chức đánh giá một cách khách quan, trung thực giải pháp được yêu cầu 
công nhận sáng kiến theo quy định tại Điều 15 Quy định này;

b) Lập báo cáo đánh giá, trong đó phản ánh đầy đủ ý kiến của các thành viên 
và kết quả bỏ phiếu sau khi kết thúc mỗi phiên họp của Hội đồng để tham mưu cho 
người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến xem xét quyết định;

c) Bảo mật thông tin về các giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến theo yêu 
cầu của tác giả hoặc người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến;

d) Xem xét đánh giá hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến để 
tham mưu cho thủ trưởng cơ sở công nhận hoặc đề nghị câp có thâm quyên xem 
xét công nhận để công bố, phổ biến, áp dụng rộng rãi và hỗ trợ tác giả thực hiện 
các quy định của pháp luật có liên quan;

đ) Tham mun giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo hoặc kiến nghị của 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sáng kiến ở sở;



e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của người có thẩm quyền thành 
lập Hội đồng Sáng kiến.

7. Trách nhiệm của các thành viên Hội đồng sáng kiến:

a) Nghiên cứu'hồ sơ các giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến trước khi diễn 
ra phiên họp của Hội đồng;

b) Tham dự đầy đủ phiên họp của Hội đồng; trường hợp vắng mặt phải báo 
cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét chấp thuận và phải gửi phiếu nhận xét, đánh giá 
các giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến trước khi diễn ra phiên họp để Hội đông 
có cơ sở xem xét; khi cử người dự họp thay phải được Chủ tịch Hội đông châp 
thuận và người dự họp thay phải có trách nhiệm truyền đạt đầy đủ ý kiến nhận xét, 
đánh giá của thành, viên vắng mặt nhưng không được quyền tham gia bỏ phiếu;

c) Tham gia ý kiến nhận xét, đánh giá các giải pháp đề nghị công nhận sáng 
kiến theo chuyên môn, lĩnh vực công tác phụ trách tại các phiên họp Hội đồng và 
ghi rõ kết quả nhận xét, kết quả đánh giá đối với từng giải pháp trong Phiếu nhận 
xét, đánh giá; việc' nhận xét, đánh giá các giải pháp phải khách quan, chính xác và 
chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá;

d) Trường hợp cần thiết phải yêu cầu tác giả, đồng tác giả và các tổ chức, cá 
nhân liên quan cung cấp thông tin, tài liệu để thuận tiện cho việc nhận xét, đánh giá 
thì phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng để xem xét chấp thuận trước khi liên hệ;

đ) Không được cung cấp thông tin về kết quả xét công nhận sáng kiến trước 
khi Hội đồng ban hành biên bản kỳ họp; không được lưu giữ, khai thác, công bố và 
sử dụng nội dung'sáng kiến trái với quy định của pháp luật; •

e) Ưỷ viên thư ký có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ sáng kiến và các tài iiệu có 
liên quan để gửi tới các thành viên Hội đồng nghiên cứu trước khi tổ chức họp Hội 
đồng; ghi chép diễn biễn cuộc họp trong đó thể hiện đầy đủ ý kiến của các thành 
viên dự họp và tổng hợp kết quả bỏ phiếu xét công nhận sáng kiến đê dự thảo biên 
bản cuộc họp trình Hội đồng thông qua tại mỗi phiến họp; tham mưu cho Hội đồng 
lập báo cáo theo 'quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều này;

g) Chịu trách nhiệm cá nhân về ý kiến, kiến nghị và đề xuất của mình; đồng 
thời chịu trách nhiệm tập thể về ý kiến kết luận của Hội đồng, trừ trường hợp đã đề 
nghị bảo lun ý kịến khác với kết luận của Hội đồng;

h) Nhiệm ỵụ cụ thê của các thành viên Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng phân 
công.

8. Thẩm quyền Chủ tịch Hội đồng sáng kiến:

a) Tổ chức và chỉ đạo mọi hoạt động của Hội đồng;

b) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội dồng và Tổ Thư ký, Tổ 
Chuyên môn;

c) Quyêt định triệu tập các cuộc họp của Hội đồng;

d) Chủ trì, kết luận các phiên họp Hội đồng;



đ) Tạm dừng phiên họp Hội đồng khi chưa có đủ ca sở công nhận hay từ chối 
công nhận sáng kiên hoặc có trên 1/3 sô thành viên Hội đông văng mặt tại phiên 
họp;

e) Quyết định hình thức biếu quyết trực tiếp hoặc bỏ phiếu kín khi cần xem 
xét thông qua các ý kiến kết luận của Hội đồng theo quy định tại Điểm d Khoản 10 
Điêu này;

g) Thay mặt Hội đồng ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền.

9. Thẩm quyền của Phó Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến:

a) Tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo chuẩn bị nội dung cho các phiên 
họp Hội đồng;

b) Tham mưu cho Chủ tịch Hội dồng tổ chức, điều hành các phiên họp và 
xem xét các báo cáo, tài liệu đưa ra thảo luận tại mỗi phiên họp của Hội đồng;

c) Thực hiện thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng 
ủy quyên chủ trì phiên họp của Hội đồng hoặc được người có thẩm quyền thành 
lập Hội đồng Sáng kiến giao nhiệm vụ này.

10. Chế độ làm việc của Hội đong sáng kiến:

a) Phiên họp của Hội đồng chỉ được coi là hợp lệ khi có mặt ít nhất 2/3 số 
thành viên của Hội đồng, trong đó phải có Chủ tịch Hội đồng; trường họp Chủ tịch 
Hội đông vắng mặt phải ủy quyền bàng vãn bản cho Phó Chủ tịch chủ trì phiên 
họp;

b) Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể, thực hiện nguyên tắc tập trung dân
chủ;

c) Giải pháp khi đưa ra xem xét tại phiên họp của Hội đồng được công nhận 
là sáng kiến khi có ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng đồng ý bằng hình thức 
bỏ phiếu kín;

d) Trừ trường hợp phải bổ phiếu kín theo quy định tại Điếm c Khoản này, các 
ý kiến kết luận của Hội đồng được thông qua khi có ít nhất 2/3 số thành viên của 
Hội đồng có mặt nhất trí và tuỳ tình hình thực tế có thể ỉựa chọn bằng hình thức 
biểu quyết trực tiếp hoặc bỏ phiếu kín;

đ) Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm tham gia đầy đủ các kỳ họp, khi 
vang mặt phảỉ báo cáo trước với Chủ tịch Hội đồng và phải gửi phiếu nhận xét, 
đánh giá nội dung sáng kiến cho Thư ký Hội đồng tổng hợp trước thời gian diễn ra 
cuộc họp, trong đó nêu rõ kết luận công nhận hoặc không công nhận sáng kiến đối 
vói giải pháp được đề nghị;

e) Bản sao nội dung các sáng kiến và các tài liệu liên quan phải được gửi cho 
các thành viên Hội đồng tối thiểu 03 naày làm việc trước thời gian họp Hội đồng;

g) Các chuyên gia, đại biếu mời dự mà không có tên trong Quyêt định thành 
lập Hộì đồng thì không được xem là thành viên Hội đồng và không được quyền 
tham gia biểu quyết hoặc bỏ phiếu; những người này được mời dự họp khi cần tư 
vấn cho Hội đồng để có thêm cơ sở xem xét quyết định.



11. Trình tự làm việc của Hội đồng Sáng kiến tại mỗi phiên họp:

a) Thư ký công bố quyết định thành lập Hội đồng và báo cáo tính hợp lệ của 
Hội đồng theo quy định tại Điêm a Khoản 10 Điều này;

b) Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng khi được Chủ tịch Hội 
đồng uỷ quyền chủ trì phiên họp, yêu cầu Thư ký nêu tóm tắt các yêu cầu đối với 
Hội đồng và báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý đơn yêu cầu công nhận sáng kiến; 
báo cáo tóm tắt nội' dung các giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến;

c) Các thành Ỷiên Hội đồng và các đại biểu dự họp (nếu có) xem xét nội dung 
các sáng kiến và xẹm xét báo cáo của Thư ký để thảo luận, đánh giá các giải pháp 
theo quy định tại Điều 15 của Quy định này; trường hợp qua thảo luận cho thấy 
chưa đủ cơ sở để 'đưa ra kết luận công nhận hoặc không công nhận đối với giải 
pháp nào thì Chủ tịch Hội đồng có thể lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội 
đồng để thống nhất chuyển xem xét trong phiên họp khác sau khi có đủ căn cứ xét 
công nhận hoặc từ chối công nhận sáng kiến;

d) Các ý lciếrì khác nhau của thành viên được Thư kỷ tổng họp để Hội đồng 
thảo luận và biểu quyết thông qua;

đ) Thành viên hội đồng có thể yêu cầu bảo lun ý kiến trong trường họp ý kiến 
đó khác với kết luận của hội đồng;

e) Chủ tịch Hội đồng phát biểu ghi nhận các ý kiến đã thảo luận, làm rõ một 
số ý kiến còn chưa được thống nhất (nếu có);

g) Thư ký phát phiếu nhận xét, đánh giá giải pháp đề nghị công nhận sáng 
kiến để các thành viên Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín;

h) Các thành viên Hội đồng làm việc độc lập trong quá trình ghi phiếu nhận
xét, đánh giá và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng về kết quả đánh giá của 
mình; I

i) Thư ký tiến hành thu phiếu và kiểm phiếu dưới sự giám sát của Chủ tịch 
Hội đồng và các thành viên dự họp;

k) Chủ tịch Hội đồng công bố kết quả kiểm phiếu và kết luận cuộc họp;

1) Nội dung cuộc họp phải được lập thành Biên bản theo mẫu quy định tại Phụ 
lục V ban hành kèm theo Quyết định này, trong đó yêu cầu Thư ký phải ghi chép 
đây đủ ý kiến của các thành viên Hội đồng và các đại biêu dự họp (nếu có);

m) Chủ tịch Hội đồng ỉập báo cáo đánh giá, trong đó phản ánh đầỵ đủ ý kiến 
của các thành viền, kết quả bỏ phiếu của Hội đồng để trình thủ trưởng cơ sở xem 
xét quyết định. 1

12. Phiếu rihận xét, đánh giá của các thành viên Hội đồng Sáng kiến có thể 
làm theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Quyết định này và đảm 
bảo các yêu cầu như sau:

a) Phải được đóng dấu xác nhận của cơ sở có thâm quyền xét công nhận sáng 
kiến trước khi phát cho các thành viên;

b) Được coi là hợp lệ khi thành viên đã ghi rõ ý kiến đánh giá và kết luận 
công nhận hoặc không công nhận sáng kiến;



c) Trường họp phải xem xét nhiều sáng kiến trong cùng một kỳ họp, cơ sở có 
thê thiêt kê danh sách các sáng kiên trong cùng một phiếu nhận xét nhưng phải 
đảm bảo có đây đủ thông tin quy định tại Phụ lục này.

13. Hội đồng Sáng kiến được sử dụng con dấu của cơ sở để thực hiện các 
nhiệm vụ được giao.

Điều 18. Công nhận sáng kiến và cấp Giấy chứng nhận sáng kiến

1. Sau khi có kết quả xét cồng nhận sáng kiến, nếu không có ý kiến phản đối 
của cơ quan» tô chức, cá nhân nào khác vê kêt quả đó thi đôi với những giải pháp 
đủ điêu kiện công nhận là sáng kiên, thủ trưởng cơ sở phải có trách nhiệm ban 
hành quyết định công nhận và cấp Gỉấy chứng nhận sáng kiến theo quy định tại 
Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN và quy định cụ thể sau đây:

a) Với mỗi sáng kiến được công nhận, các đối tượng quy định tại Khoản 2 
Điều 9 của Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN được cấp 01 Quyết định công nhận 
sáng kiến kèm theo Giấy chứng nhận sáng kiến và không cấp lại; trường hợp sáng 
kiến có đồng tác giả thĩ mỗi đồng tác giả được cấp 01 bản có giá trị nhu nhau;

b) Quyết định công nhận sáng kiến có thể làm theo mẫu quy định tại Phụ lục 
VII ban hành kèm theo Quyết định này;

c) Giấy chứng nhận sáng kiến phải có đầy đủ các thông tin theo quy định tại 
Khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 13/2012/NĐ-CP và được làm theo mẫu quy định 
tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN;

d) Quyết định công nhận sáng kiến và Giấy chứng nhận sáng kiến phải được 
lưu trữ 01 bản trong hồ sơ sáng kiến của cơ sở để phục vụ cho công tác tra cứu 
thông tin liên quan đến sáng kiến và quản lý hoạt động sáng kiến.

2. Quyết định công nhận sáng kiến và Giấy chứng nhận sáng kiến phải đươc
thủ trưởng cơ sở ký, ghi rỗ họ tên và đóng dâu trừ trường hợp cơ sở chưa có tmk 
trưởng và cấp phó là người được cấp có thẩm quyền giao quyền phụ trách 
động của cơ sở. Trong thời gian vắng mặt ở cơ sở hoặc theo quy chế hoạt đ ộ n g I  
cơ sở, thủ trưởng có thê uỷ quyền cho câp phó ký các văn bản liên quan đên 
động sáng kiến. '

3. Trường hợp có yêu cầu, thủ trưởng cơ sở xem xét cấp bản sao Quyêt aịnh 
công nhận sáng kiến và Giấy chứng nhận sáng kiến.

4. Kết quả xét công nhận sáng kiến phải được cơ sở thông báo bằng văn bản 
cho tác giả (đồng tác giả) được biết; trường hợp từ chối công nhận sáng kiến thì 
phải nêu rõ lý do.

5. Theo yêu cầu của cơ quan, tố chức, cá nhân, cơ sở công nhận sáng kiên có 
quyền huỷ bỏ việc công nhận sáng kiến theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 của 
Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN và hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Trước khi ra quyết định huỷ bỏ kết quả công nhận sáng kiến, thủ trưởng cơ 
sở có thể thành lập và tổ chức họp Hội đồng sáng kiến để xem xét tham mưu gỉải 
quyết và mời các cá nhân, đại diện các cơ quan, tồ chức có liên quan và tác giả 
(đồng tác giả) dự họp để giải trình và thống nhất phương án xử lý;



b) Cuộc họp của Hội đồng Sáng kiến phải được lập thành biên bản, trong đó 
ghi rõ ý kiến của những người dự họp và kết luận của Hội đồng;

c) Khi quyết định huỷ bỏ kết quả công nhận sáng kiến, thủ trưởng cơ sở phải 
thu hồi và huỷ bỏ quyết định công nhận và giấy chứng nhận sáng kiến đã cấp cho 
tác giả (đồng tác giả); thu hồi lại các khoản thù lao đã trả cho tác giả (đồng tác giả) 
và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có); thu hồi hoặc đề nghị 
cấp có thẩm quyền thu hồi, huỷ bỏ các chế độ, quyền lợi mà tác giả (đồng tác giả) 
được huởng từ sáng kiến đó.

Điều 19. Xét công nhận sáng kiến cho tác giả (đồng tác giả) là nguòi đứng 
đẩu co* sử

1. Trường hợp sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương 
tiện vật chất - kỹ thuật và người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến chính là 
tác giả (đồng tác giả) sáng kiến thì phải được đánh giá thông qua Hội đông Sáng 
kiến của cơ sở quy định tại Điều 7 Quy định này và trước khi quyết định công nhận 
sáng kiến phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cơ sở 
đó hoặc Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 của Nghị 
định số 13/2012/NĐ-CP và Điều 7 của Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN.

2. Trường hợp sáng kiến được tạo ra không sử dụng kinh phí, phương tiện vật 
chất - kỹ thuật của Nhà nước và người đứng đầu cơ sở cơ sở xét công nhận sáng 
kiến chính là tác giả (đồng tác giả) sáng kiến thì sáng kiến đó phải được đánh giá 
thông qua Hội đồng Sáng kiến của cơ sở đó và trước khi quyết định công nhận 
sáng kiến phải được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định sau 
đây:

a) Trường họp tác giả (đồng tác giả) sáng kiến là người đứng đầu các sở, ban, 
ngành, đoàn thể cấp tỉnh, doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trực 
thuộc UBND tỉnh, bí thư cấp uỷ cấp huyện và tương đương, chủ tịch UBND cấp 
huyện thì kết quả xét công nhận sáng kiến ở cơ sở phải được trình lên UBND tỉnh 
xem xét chấp thụận thông qua Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh;

b) Trường hợp tác giả (đồng tác giả) sáng kiến là người đứng đầu các cơ quan 
chuyên môn, đơn vị đơn vị sự nghiệp cồng lập trực thuộc ƯBND cấp huyện, bí thư 
Đảng uỷ cấp xã, chủ tịch ƯBND cấp xã thì kết quả xét công nhận sáng kiến ở cơ sở 
phải được trình lên UBND cấp huyện xem xét chấp thuận thông qua Hội đồng 
Sáng kiến cấp huyện;

c) Các trường hợp khác do cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ sở đó xem xét 
chấp thuận.

3. Hồ sơ đề nghị xét chấp thuận kết quả xét công nhận sáng kiến cho các 
trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này áp dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 
7 của Thông tư sổ 18/2013/TT-BKHCN.

4. Thời hạn xem xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến cho các tác giả 
(đồng tác giả) quy định tại Khoản 2 Điều này áp dụng theo quy định tại Khoản 3 
Điều 7 của Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN.



Chương III 
XÉT CÔNG NHẬN HIẸU QUẢ ÁP DỤNG 

VÀ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CỦA SÁNG KIẾN

Đieu 20. Thâm quyên xét công nhận hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng của 
sáng kiến

1. Trường họp sáng kiến đã được một cơ sở quy định tại Điều 7 Quy định này 
công nhận mà cơ quan quản lý câp trên trực tiếp của cơ sở đó hoặc cơ quan, đơn vị 
khác có thâm quyên giải quyêt vụ việc liên quan đến sáng kiến đã được công nhận 
thì cơ quan, đơn vị đó có thâm quyền tổ chức đánh giá, xem xét công nhận hiệu 
quả áp dụng, mức độ ảnh hưởng của sáng kiến trong phạm vi quản lý để thực hiện 
các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thế, doanh nghiệp tỉnh, các đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc ƯBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền tồ 
chức đánh giá, xem xét công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến 
được áp đụng ở co quan, đơn vị, địa phương đang quản lý để giải quyết các vụ việc 
liên quan đên sáng kiến thuộc thẩm quyền hoặc đế thực hiện các quy định của pháp 
luật có liên quan.

3. Chủ tịch ƯBND tỉnh có thẩm quyền đánh giá, xem xét công nhận hiệu quả, 
phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh hoặc toàn quốc để giải quyết 
các vụ việc liên quan đến sáng kiến thuộc thẩm quyền hoặc để thực hiện các quy 
định của pháp luật có ỉiên quan.

4. Trường hợp sáng kiến đã được công nhận bởi các cơ quan, đơn vị ngành 
dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh do bộ, ngành Trung ương quản lý về biên 
chế, tố chức thì việc xét công nhận hiệu quả, phạm vị ảnh hưởng của sáng kiến do 
cơ quan cấp trên của các cơ quan, đơn vị đó xem xét đánh giá, trừ trường hợp các 
cơ quan, đơn vị của tỉnh Bình Phước có thẩm quyền giải quyết vụ việc liên quan 
đến sáng kiến đó.

Điều 21. Xét công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến ở các 
sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tỉnh và trên địa bàn cấp huyện

1. Trường hợp các cơ sở trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh 
nghiệp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ƯBND tỉnh đáp ứng quy định tại 
Điều 7 Quy định này và đã tổ chức xét công nhận sáng kiến mà tác giả (đồng tác 
giả) có nhu cầu đề nghị xét công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến 
để giải quyết các vụ việc liên quan thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các sở, ban, 
ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 
ƯBND tỉnh thì thực hiện như sau:

a) Thủ trưởng cơ sở đó làm Tờ trình gửi cơ quan quản lý cấp trên theo mẫu 
quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Quyết định này và các thành phần hồ 
sơ theo quy định tại Điểm b, c, d, đ, e Khoản 2 Điều này;

b) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị này sau khi nhận đủ hơ sơ hợp lệ của cơ sở 
theo quy định tại Điểm a Khoản này có thể giao Hội đồng Sáng kiến của cơ quan 
đê thâm định, xem xét tham mưu;



c) Chế độ làm việc và trình tự làm việc của Hội đồng Sáng kiến các cơ quan, 
đơn vị này tại mỗi phiên họp xét công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng 
kiến áp dụng theo quy định tại Khoản 10 và Khoản 11 Điêu 17 Quy định này;

d) Sáng kiến được xem xét công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng ở các cơ 
quan, đơn vị này phải đáp ứng đủ các điêu kiện kiện theo quy định tại Điêu 3 và 
Điều 4 của Nghị định số 13/2012/NĐ-CP và Điều 4 của Thông tư số 18/2013/TT- 
BKHCN theo hướng dẫn tại Điều 15 của Quy định này, trong đó tính mới của sáng 
kiến được xem xét đối chiếu với nội dung các giải pháp có cùng bản chất the hiện 
ở tất cả các nguồn tài liệu mà Hội đồng Sáng kiến của các cơ quan này có thể tiếp 
cận được; hiệu quả áp dụng sáng kiến ở cơ sở là tiêu biếu, mang lại lợi ích thiêt 
thực cho cơ quan, đơn vị;

đ) Sau khi có kết quả đánh giá của Hội đồng Sáng kiến, thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị xem xét quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận cho các tác giả 
(đồng tác giả) theo mẫu quy định tại Phụ lục ĨX và Phụ lục X ban hành kèm theo 
Quyết định này;

e) Ket quả xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng 
kiến phải được Thủ trưởng các các cơ quan, đơn vị thông báo bằng văn bản điện tử 
đã được ký số cho cơ sở và tác giả (đồng tác giả) được biết; trường họp từ chối 
công nhận thì phải nêu rõ lý do.

2. Tác giả (đông tác giả) có nhu cầu đề nghị xét công nhận hiệu quả áp dụng 
và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiên trến địa bàn câp huyện đê giải quyêt các vụ 
việc có liên quan đên sáng kiên thì phải được cơ sở quy định tại Điều 7 Quy định 
này châp thuận và gửi hô sơ vê cơ quan thường trực Hội đồng Sáng kiến cấp 
huyện. Hồ sơ gồm:

a) Tờ trình của thủ trưởng cơ sở gửi Chủ tịch ƯBND cấp huyện theo mẫu quy 
định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Quyết định này;

b) Sao y bản chính Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến đã nộp ở cơ sở;

c) Sao y bản chính Quyết định công nhận sáng kiến và Giấy chứng nhận sáng 
kiến do thủ trưởng cơ sở quy định tại Điều 7 Quy định này cấp;

d) Sao y bản chính Biên bản họp Hội đồng Sáng kiến trong trường hợp sáng 
kiên đã được đánh giá thông qua Hội đồng này;

đ) Y kiên đánh giá bằng vãn bản của cơ quan chuyên môn hoặc chuyên gia 
trong lĩnh vực áp dụng sáng kiên vê hiệu quả và phạm vị ảnh hưởng, khả năng áp 
dụng rộng rãi hiệu quả của giải pháp nêu trong đơn (nếu có);

e) Các tài liệu chứng minh hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng, khả năng áp dụng 
rộng rãi của sáng kiến (nếu có).

3. Sáng kiên được xem xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng 
trên địa bàn câp huyện khi đáp ứng đủ các điêu kiện sau đây:

a) Đáp ứng đầy đủ các điều kiện kiện theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 của 
Nghị định SỐ^13/2012/NĐ-CP và Điều 4 của Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN 
theo hướng dân tại Điều 15 của Quy định này, trong đó tính mới của sáng kiến



được xem xét đôi chiêu với nội dung các giải pháp có cùng bản chất thể hiện ả tất 
cả các nguôn tài liệu mà Hội đồng Sáng kiến cầp huyện có thể tiếp cận được;

b) Đã được một cơ sở trên địa bàn huyện quy định tại Điều 7 Quy định này 
công nhận và cấp Giấy chứng nhận sáng kiến;

c) Đã được phổ biến, áp đụng rộng rãi trên địa bàn cấp huyện hoặc có khả 
năng áp dụng rộng rãi cho nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác ngoài 
phạm vi cơ sở xét công nhận sáng kiên;

d) Hiệu quả áp dụng sáng kiến ở cơ sở là tiêu biểu, mang lại lợi ích thiết thực 
cho xã hội, xứng đáng vinh danh, nêu gương tác giả (đồng tác giả) trên địa bàn cấp 
huyện.

4. Chủ tịch ƯBND cấp huyện có thẩm quyền thành iập Hội đồng Sáng kiến để 
thực hiện nhiệm vụ quy định tại Khoản 2 Điều 20 Quy định này theo hướng dẫn cụ 
thê như sau:

a) Mỗi lĩnh vực áp dụng sáng kiến có thể thành lập một Hội đồng Sáng kiến 
hoặc tô chuyên môn theo lĩnh vực áp dụng sáng kiến để tư vấn cho Hội đồng Sáng 
kiên cấp huyện đánh giá, xem xét công nhận được khách quan và có tính chuyên 
môn cao; trường họp thành lập các tổ chuyên môn, Chủ tịch UBND cấp huyện có 
thê uỷ quyền cho thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc ƯBND cấp huyện phụ 
trách lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực áp dụng sáng kiến thành lập;

b) Tác giả (đồng tác giả) sáng kiến không được là thành viên của Hội đồng 
Sáng kiến cấp huyện hoặc tổ chuyên môn khi xem xét đánh giá các sáng kiến do 
mình là tác giả (đồng tác giả);

c) Việc mời chuyên gia trong lĩnh vực áp dụng sáng kiến tham gia làm thành 
viên Hội đồng Sáng kiến cấp huyện hoặc tổ chuyên môn có thể áp dụng theo quy 
định tại Khoản 8 và Khoản 9 Điều 15 của Quy định này;

d) Hội đồng Sáng kiến cấp huyện có Tổ thư ký để giúp việc, tham mưu, trong 
đó Tổ trưởng là thủ trưởng cơ quan quy định tại Khoản 7 Điều này và các tổ viên 
là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc ƯBND câp 
huyện phụ trách lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực áp dụng sáng kiến;

đ) Khi thành lập Hội đồng Sáng kiến, Chủ tịch ƯBND cấp huyện phải ban 
hành văn bản dưới dạng Quyết định và có thể áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ 
lục IV ban hành kèm theo Quyết định này;

e) Hội đồng sáng kiến cấp huyện được sử dụng con dấu của ƯBND cấp huyện 
khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Thành phần Hội đồng Sáng kiến cấp huyện gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng ỉà Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch ƯBND cấp huyện được 
giao phụ trách lĩnh vực Khoa học và Công nghệ; trường hợp những người này đều 
là đông tác giả của sáng kiên thì Chủ tịch Hội đông là Phó Chủ tịch UBND câp 
huyện phụ trách lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực áp dụng sáng kiến;

b) 01 Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng là thủ trưởng cơ quan quy định tại 
Khoản 7 Điều này;



c) 01 Phó Chủ'tịch Hội đồng là Chánh Văn phòng ƯBND cấp huyện;

d) 01 ưỷ  viên1 là thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có 
chức năng tham mưu, giúp ƯBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước về thi đua, khen thưởng;

đ) 01 Ưỷ viên là Chủ tịch Liên đoàn Lao động cấp huyện;

e) Các uỷ viên còn lại là các chuyên gia, cán bộ, công chức, viên chức có 
trình độ chuyên môn liên quan đến lĩnh vực áp dụng sáng kiên, do Chủ tịch ƯBND 
cấp huyện quyết định;

g) 01 ưỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng là cán bộ, công chức của cơ quan quy 
định tại Khoản 7 Điều này được giao nhiệm vụ tham mưu vê hoạt động sáng kiên ở 
địa phương.

6. Số lượng các thành viên Hội đồng do Chủ tịch ƯBND cấp huyện quyết 
định..
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7. Ca quan thường trực Hội đông Sáng kiên câp huyện là cơ quan chuyên 
môn thuộc ƯBND cấp huyện có chức năng tham mưu, giúp ƯBND cấp huyện thực 
hiện chức năng quản lý hoạt động sáng kiến ở địa phương. Cơ quan này có trách 
nhiệm:

a) Tiếp nhận các hồ sơ sáng kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng 
Sáng kiến cấp huyện để phân công cho Tổ Thư ký tổng hợp, phân loại, xem xét, 
đánh giá sơ bộ;

b) Đối với các sáng kiến ngoài khả năng đánh giá của Tổ Thư ký, có thể tham 
mưu thành lập tổ chuyên môn hoặc mời chuyên gia chuyên gia trong iĩnh vực áp 
dụng sáng kiến để tư vấn đánh giá;

c) Tham mưu tổ chức họp Hội đồng Sáng kiến cấp huyện trong thời hạn 01 
tháng kê từ ngàỵ nhận được hô sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 2 Điêu này;

d) Chủ trì phối hợp với Tổ Thư ký và Tổ chuyên môn (nếu có) lập báo cáo kết 
quả tiêp nhận, xử lý các hồ sơ sơ sáng kiến và tổng hợp các hồ sơ sáng kiến cùng 
các tài liệu có liên quan để gửi tới các thành viên Hội dồng nghiên cứu trước khi tổ 
chức họp Hội đông;

đ) Tham mưu tổ chức các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng 
Sáng kiến cấp huyện và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tịch 
ƯBND cấp huỵện và Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến cấp huyện;

e) Được sử dụng con dấu của cơ quan để thực hiện nhỉệm vụ được giao.

8. Nhiệm vụ của Hội đồng sáng kiến cấp huyện:

a) Tham 'mưu cho Chủ tịch ƯBND cấp huyện xem xét công nhận hoặc đề 
nghị cấp có thẩm quyền xem xét công nhận những sáng kiến tiêu biểu, có mức độ 
ảnh hưởng, khả năng áp dụng rộng rãi theo quy định tại Khoản 3 Điều này để công 
bô, phô biến, áp dụng rộng rãi và hỗ trợ tác giả sáng kiến thực hiện các quy định 
của pháp luật có liên quan;



b) Giúp ƯBND cấp huyện tổ chức xét chấp thuận kết quả xét công nhận sáng 
kiên cho các tác giả (đông tác giả) theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 19 Quy 
định này;

c) Lập báo cáo đánh giá, trong đó phản ánh đầy đủ ý kiến của các thành viên 
và kêt quả bỏ phiêu sau khi kêt thúc môi phiên họp của Hội đồng để tham mưu cho 
Chủ tịch ƯBND câp huyện xem xét quyêt định;

d) Bảo mật thông tin về các sáng kiến theo yêu cầu của tác giả hoặc Chủ tịch 
ƯBND cấp huyện;

đ) Thực hiện quy trình làm việc theo quy định tại Khoản 10 Điều này và các 
nhiệm vụ khác theo yêu câu của Chủ tịch ƯBND cấp huyện.

9. Thâm quyền và trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Sáng kiến cấp 
huyện thực hiện theo quy định tại Khoản 7, Khoản 8 và Khoản 9 Điều 17 Quy định 
này. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên này đo Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến cấp 
huyện phân công.

10. Chế độ làm việc và trình tự làm việc của Hội đồng Sáng kiến cấp huyện 
tại mỗi phiên họp áp dụng theo quy định tại Khoản 10 và Khoản 11 Điều 17 Quy 
định này.

11. Quy trình và phương pháp đánh giá hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng 
kiên trên địa bàn cấp huyện có thể áp dụng theo trình tự các bước thực hiện như 
sau:

Bước 1: Tổ Thư ký tiếp nhận, tổng hợp, phân ỉoại các hồ sơ theo lĩnh vực áp 
dụng sáng kiên.

Bước 2: Tổ trưởng Tổ Thư ký xem xét sơ bộ nội dung các sáng kiến và tổ 
chức nhóm họp, phân công cho một số Tổ viên có trình độ chuyên môn, sở trường, 
kinh nghiệm công tác liên quan đến lĩnh vực áp đụng sáng kiến để phân tích, đánh 
giá dựa theo quy định tại Khoản 3 Điều này.

Bước 3: Đối với các sảng kỉến ngoài khả năng đánh giá của Tồ Thư ký, Tổ 
trưởng liên hệ mời chuyên gia hoặc chuyển hồ sơ cho Tổ chuyên môn thuộc Hội 
đồng Sáng kiến cấp huyện hỗ trợ tư vấn, đánh giá.

Bước 4: Trên cơ sở kết quả đánh giá ở Bước 2 và Bước 3, đối với những sáng 
kiến cần phải làm rõ hiệu quả áp dụng thực tế hoặc xác minh rõ bản chất và hiệu 
quả, phạm vi ảnh hưởng, khả năng áp dụng rộng rãi của sáng kiến, đông tác giả 
sáng kiến, Tổ Thư ký tham mưu cơ quan thường trực Hội đồng Sáng kiên câp 
huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tô chức 
kiếm tra, xác minh thực tế ở cơ sở hoặc mời tác giả (đồng tác giả) đến làm việc 
trực tiếp để giải trình.

Bước 5: Cơ quan thường trực phối hợp với Tổ Thư ký và Tổ Chuyên môn 
nhóm họp, xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả xử lý, đánh giá các hồ sơ sáng kiên 
để thống nhất nội dung trình Hội đồng Sáng kiến cấp huyện xem xét, quyết định.

12. Cơ quan thường trực Hội đồng Sáng kiến cấp huyện có trách nhiệm công 
bố công khai những thông tin sau đây trên Trang thông tin điện từ của UBND câp



huyện và trên các phương tiện truyền thông khác có liên quan đê các tô chức, cá 
nhân có liên quan thuận tiện khi có nhu câu phản hôi:

a) Kết quả đánh giá của Hội đồng Sáng kiến cấp huyện;

b) Nội dung các sáng kiến đã được Hội đồng Sáng kiên câp huyện công nhận, 
trừ các thông tin cần giữ bí mật theo yêu cầu của tác giả sáng kiến;

c) Thông tin liên hệ của Tồ Thư ký Hội đồng Sáng kiến cấp huyện.

13. Sau khi kết thúc 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố công khai thông tin 
theo quy định tại Khoản 1 ĩ Điều này, nếu không có tổ chức, cá nhân nào phản đối 
kết quả đánh giá của Hội đồng Sáng kiến cấp huyện thì cơ quan thường trực có 
trách nhiệm tổng hợp kết quả đánh giá của Hội đồng này để trình Chủ tịch ƯBND 
cấp huyện xem xét quyết định. Hồ sơ trình Chủ tịch ƯBND cấp huyện gồm:

a) Tờ trình của cơ quan thường trực Hội đồng Sáng kiến cấp huyện;

b) Báo cáo đánh giá của Hội đồng Sáng kiến cấp huyện, trong đó phản ánh 
đầy đủ ý kiến của các thành viên và kết quả bỏ phiếu;

c) Biên bản họp Hội đồng Sáng kiến cấp huyện;

d) Dự thảo Quyết định và Giấy chứng nhận của Chủ tịch ƯBND cấp huyện 
đối với các sáng kiến được Hội đồng Sáng kiến cấp huyện thông qua;

đ) Các tài lỉệu chứng minh hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng, khả năng áp dụng 
rộng rãi của sáng kiến (nếu có).

14. Khi nhận được hồ sơ quy định tại Khoản 12 Điều này, Chủ tịch UBND 
cấp huyện có trách nhiệm xem xét quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận 
cho các tác giả (đồng tác giả) của sáng kiến đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại 
Khoản 1 Điêu nấy. Quyêt định của Chủ tịch ƯBND câp huyện có thê làm theo mâu 
quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Quyết định này. Giấy chứng nhận của 
Chủ tịch UBND cấp huyện cấp cho các tác giả (đồng tác giả) của sáng kiến được 
công nhận có thể làm theo mẫu quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Quyết 
định này.

15. Kết quả xét công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng ỉciến phải 
được ƯBND cấp huyện thông báo bằng văn bản điện tử đã được ký số cho cơ sở và 
tác giả (đồng tác giả) được biết; trường hợp từ chối công nhận thì phải nêu rõ lý 
do.

Điều 22. Xét công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vỉ ảnh hưởng của sáng 
kiến trên địa bàn tỉnh và toàn quốc

1. Sáng kiến được xem xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng 
trên địa bàn tỉnh khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Đáp ứng đầy đủ các điều kiện kiện theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 của 
Nghị định số J  3/2012/NĐ-CP và Điều 4 của Thông* tư số 18/2013/TT-BKHCN 
theo hướng dẫn tại Điều 15 của Quy định này, trong đó tính mới của sáng kiến 
được xem xét đối chiếu với nội dung; các giải pháp có cùng bản chất thể hiện ở tất 
cả các nguồn tài liệu mà Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh có thể tiếp cận được;



b) Đã được một cơ sở trên địa bàn tỉnh quy định tại Điều 7 Quy định này công 
nhận và cấp giấy chứng nhận sáng kiến;

c) Trường hợp cơ sở nêu tại Điểm b Khoản này là cơ quan, đơn vị trực thuộc 
sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, ƯBND cấp huyện thì phải được thủ trưởng sở, 
ban, ngành, đoàn thê cấp tỉnh, Chủ tịch ƯBND cấp huyện công nhận hiệu quả, 
phạm vi ảnh hưởng sáng kiến đó theo quy định tại Điều 21 Quy định này;

d) Đã được phổ biến, áp dụng rộng rãi trên địa bàn tỉnh hoặc có khả năng áp 
dụng rộng rãi cho nhiêu C0 quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác trên địa bàn tỉnh;

đ) Hiệu quả áp dụng sáng kiến ở cơ sờ là tiêu biểu, mang lại lợi ích thiết thực 
cho xã hội, xứng đáng vinh danh, nêu gương tác giả (đồng tác giả) trên địa bàn 
tỉnh.

2. Trường hợp tác giả (đồng tác giả) đề nghị Chủ tịch ƯBND tỉnh xem xét 
công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên phạm vi 
toàn quốc thì ngoài việc đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này, 
tác giả (đông tác giả) phải chứng minh được sáng kiến đáp ứng một trong các điều 
kiện sau đây:

a) Đã được phổ biến, áp dụng rộng rãi trên phạm vi toàn quốc;

b) Đã được chuyển giao áp dụng hiệu quả tại ít nhất 02 cơ sở ở địa phương 
khác nhau ngoài phạm vi tỉnh Bình Phước;

c) Có khả năng áp dụng rộng rãi cho nhiều cơ quan, đơn vị, tồ chức, cá nhân 
khác trên phạm vi toàn quốc.

3. Tác giả (đồng tác giả) có nhu cầu đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét
công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến theo quy định tại 
Khoản 1 và Khoản 2 Điều này phải được cấp có thẩm quyền quy định tại Điểm ạ  
Khoản 1 Điều này chấp thuận và gửi hồ sơ về cơ quan thường trực Hội đồng Sáng-NỊ 
kiến cấp tỉnh. Hồ sơ gồm: . - Ị

a) Tờ trình của cấp có thẩm quyền quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này, G'a 
thê làm mâu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Quyêt định này; .

b) Sao y bản chính Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến đã nộp ở cơ sở;

c) Sao y bản chính Quyết định công nhận sáng kiến và Giấy chứng nhận sáng 
kiến do thủ trưởng cơ sở quy định tại Điều 6 Quy định này cấp;

d) Sao y bản chính Quyết định và Giấy chứng nhận của cơ quan, đơn vị có 
thẩm quyền quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này;

đ) Sao y bản chính Biên bản họp Hội đồng Sáng kiến của cơ sở có thẩm 
quyền xét công nhận sáng kiến quy định tại Điều 6 Quy định này trong trường hợp 
sáng kiến đâ được đánh giá thông qua Hội đồng này;

e) Sao y bản chính Biên bản họp Hội đồng Sáng kiến của cấp có thẩm quyền
quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này;

g) Ý kiến đánh giá bằng văn bản của cơ quan chuyên môn hoặc chuyên gia 
trong lĩnh vực áp dụng sáng kiến về hiệu quả và phạm vị ảnh hưởng, khả năng áp
dụng rộng rãi của giải pháp nêu trong đơn (nếu có);



h) Các tài liệu chứng minh hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng, khả năng áp dụng 
rộng rãi của sáng kiến (nếu có).

4. Chủ tịch ƯBND tỉnh có thẩm quyền thành lập Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh 
để thực hiện nhiệm vụ quy định tại Khoản 3 Điều 20 Quy định này theo hướng dẫn 
cụ thể như sau:

a) Mỗi lĩnh vực áp dụng sáng kiến có thể thành lập một Hội đồng Sáng kiến 
hoặc giao cho Sở Khoa học và Công nghệ thành lập các tô chuyên môn theo lĩnh 
vực áp dụng sáng kiến đê tư vấn cho Hội đông Sáng kiên câp tỉnh đánh giá khách 
quan và có tính chuyến môn cao;

b) Thành viên của Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh hoặc Tổ chuyên môn không 
được tham gia đánh giá các sáng kiến do mình là tác giả (đồng tác giả);

c) Việc mời chuyên gia trong lĩnh vực áp dụng sáng kiến tham gia làm thành 
viên Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh hoặc Tổ chuyên môn có the áp dụng theo quy 
định tại Khoản 8 và Khoản 9 Điều 15 của Quy định này;

d) Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh có Tổ thư ký để giúp việc, tham mưu, trong 
đó Tổ trưởng là cán bộ, công chức phụ trách bộ phận được Giám đốc Sở Khoa học 
và Công nghệ giao nhiệm vụ tham mưu hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh 
và các tổ viên là một số cán bộ, công chức, viên chức của một sô cơ quan, đơn vị 
trực thuộc ƯBND tỉnh phụ trách lĩnh vực liên quan đên hoạt động sáng kiên trên 
cơ sở tham mưu của Sở Khoa học và Công nghệ;

đ) Khi thành lập Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh, Chủ tịch ƯBND tỉnh phải ban 
hành văn bản dưới dạng Quyết định;

e) Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh được sử dụng con dấu của ƯBND tỉnh khi 
thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Thành phần Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch ƯBND tỉnh được giao 
phụ trách lĩnh vực Khoa học và Công nghệ; trường hợp những người này đêu là 
đồng tác giả của sáng kiến thì Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch ƯBND tỉnh phụ 
trách lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực áp dụng sáng kiến;

b) 01 Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng là Giám đốc Sở Khoa học và Công 
nghệ;

c) 01 Phó Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Sở Nội vụ phụ trách Ban Thi đua - 
Khen thưởng tỉnh;

d) Các Uỷ viên gồm: Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; 
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tính; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Lãnh đạo Văn 
phòng ủ y  ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực có liên quan; Phó Giám đốc Sở 
Khoa học và Công nghệ phụ. trách lĩnh vực sở hữu trí tuệ; các chuyên gỉa hoặc thủ 
trưởng một số cơ quan cấp tỉnh phụ trách lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực áp dụng 
sáng kiến và các thành phần khác theo quyết định của Chủ tịch ƯBND tỉnh;

đ) 01 ưỷ  viên Thư ký do lãnh đạo bộ phận chuyên môn của Sở Khoa học và 
Cồng nghệ có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về hoạt động sáng kiến kiêm nhiệm.



6. Số lượng các thành viên Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh do Chủ tịch UBND 
tỉnh quyêt định.

7. Cơ quan thường trực Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh là Sở Khoa học và Công 
nghệ, có trách nhiệm:

a) Tiếp nhận các hồ sơ sáng kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng 
Sáng kiên câp tỉnh đê phân công cho Tổ Thư ký tổng hợp, phân loại, xem xét, đánh 
giá sơ bộ;

b) Đôi với các sáng kiến ngoài khả năng đánh giá của Tổ Thư ký, cơ quan này 
có thê thành lập các tố chuyên môn hoặc mời chuyên gia trong lĩnh vực áp đụng 
sáng kiến để tư vấn đánh giá;

c) Tham mun tổ chức họp Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh trong thời hạn 01 
tháng kế từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 3 Điều này;

d) Chủ trì phối hợp với Tổ Thư ký và Tổ chuyên môn (nếu có) lập báo cáo kết 
quả tiêp nhận, xử lý các hồ sơ sơ sáng kiến và tổng hợp các hồ sơ sáng kiến cùng 
các tài liệu có liên quan để gửi tới các thành viên Hội đồng nghiên cứu trước khi tổ 
chức họp Hội đồng;

đ) Tham mưu tổ chức các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng 
Sáng kiên cấp tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tịch 
ƯBND tỉnh và Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh;

e) Được sử dụng con đấu của cơ quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

8. Nhiệm vụ của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh:

a) Tham mưu cho Chủ tịch ƯBND tỉnh xem xét công nhận hoặc đề nghị cấp 
có thâm quyền xem xét công nhận những sáng kiến tiêu biểu, có mức độ ảnh 
hưởng, khả năng áp dụng rộng rãi theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này 
để công bố, phổ biến, áp dụng rộng rãi và hỗ trợ tác giả sáng kiến thực hiện các 
quy định của pháp luật có liên quan;

b) Giúp UBND tỉnh tổ chức xét chấp thuận kết quả xét công nhận sáng kiến 
cho các tác giả (đồng tác giả) theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 19 Quy định 
này;

c) Tổng hợp kết quả đánh giá, trong đó phản ánh đầy đủ ý kiến của các thành 
viên và kết quả bỏ phiếu sau khi kết thúc mỗi phiên họp của Hội đồng để tham 
mưu cho Chủ tịch ƯBND tỉnh xem xét quyết định;

d) Bảo mật thông tin về các sáng kiến theo yêu cầu của tác giả hoặc Chủ tịch 
ƯBND tỉnh;

đ) Thực hiện quy trình làm việc theo quy định tại Khoản 11 Điều này và các 
nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh.

9. Thẩm quyền và'trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Sáng kiến cấp 
tỉnh thực hiện theo quy định tại Khoản 7, Khoản 8 và Khoản 9 Điều 17 Quy định 
này. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên này do Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến cấp 
tỉnh phân công.



10. Chế độ làm việc và trình tự làm việc của Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh tại
mồi phiên họp áp dụng theo quy định tại Khoản 10 và Khoản 11 Điều 17 Quy định 
này. ;

11. Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều này, Cơ quan thường trực phối hợp với 
Tổ Thư ký và Tổ Chuyên môn áp dụng quy trình và phương pháp đánh giá hiệu 
quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Khoản 11 
Điều 21 Quy định này.

12. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm công bố công khai những 
thông tin sau đây ữên cổng thông tin điện tử của cơ quan mình hoặc của ƯBND 
tỉnh và trên các phương tiện truyền thông khác có liên quan để các tổ chức, cá nhân 
có liên quan thuận tiện khi có nhu cầu phản hồi:

a) Kết quả đánh giá của Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh;

b) Nội dung các sáng kiến đã được Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh công nhận 
(trừ các thông tin cần giữ bí mật theo yêu cầu của tác giả sáng kiến);

c) Thông tin liên hệ của Tổ Thư ký Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh.

13. Sau khi kết thúc 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố công khai thông tin 
theo quy định tại Khoản 12 Điều này, nếu không có tổ chức, cá nhân nào phản đối 
kết quả đánh giá của Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ có 
trách nhiệm tổng hợp kết quả đánh giá của Hội đồng này để trình Chủ tịch ƯBND 
tỉnh xem xét quyết: định. Hồ sơ trình Chủ tịch ƯBND tỉnh gồm:

a) Tờ trình của Sở Khoa học và Công nghệ;

b) Biên bản họp Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh, trong đó phản ánh đầy đủ ý 
kiến của các thành viên và kết quả bỏ phiếu; trường hợp cơ quan thường trực Hội 
đồng có quan điểm khác với kết quả đánh giá của Hội đồng thì phải gửi kèm theo 
báo cáo phân tích làm rõ những nội dung có liên quan để trình Chủ tịch UBND 
tỉnh xem xét; 1

c) Dự thảo Quyết định và Giấy chứng nhận của Chủ tịch ƯBND tỉnh về hiệu 
quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh đối với các sáng 
kiến được Hội đồrìg Sáng kiến cấp tỉnh thông qua;

d) Các tài liệu chứng minh hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng, khả năng áp dụng 
rộng rãi của sáng kiến (nếu có).

14. Khi nhận được hồ sơ quy định tại Khoản 13 Điều này, Chủ tịch ƯBND 
tỉnh có trách nhiệm xem xét quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận cho các 
tác giả (đồng tác giả) của sáng kiến đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. Giây 
chứng nhận sáng kiến cấp tỉnh có thể làm theo mẫu quy định tại Phụ lục XI ban 
hành lcèm theo Quyết định này.

15. Ket quả xét công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên 
địa bàn tỉnh phải được Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản điện tử 
đà được ký số cho cơ sở và tác giả (đồng tác giả) được biết; trường hợp từ chối 
công nhận thì phải nêu rõ lý do.



Điều 23. Huỷ bỏ kết quả công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của 
sáng kiên

1. Câp có thâm quyền công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến 
có thê xem xét huỷ bỏ kêt quả này khi cơ sở công nhận sáng kiến đã huỷ bỏ việc 
công nhận sáng kiên theo quy định tại Khoản 5 Điều 18 Quy định này.

2. Hô sơ để nghị hủy bỏ kết quả công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của 
sáng kiên gôm có:

a) Tờ trình của cơ sở đã huỷ bỏ việc công nhận sáng kiến;

b) Báo cáo tóm tắt lý do trình cấp có thẩm quyền hủy bỏ kết quả này;

c) Các tài liệu chứng minh cho việc huỷ bỏ công nhận sáng kiến (nếu có).

3. Việc xem xét huỷ bỏ kết quả công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của 
sáng kiến có thế áp dụng theo quy định tại Khoản 5 Điều 18 Quy định này và các 
quy định hiện hành.

Chương IV

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SÁNG KIỂN VÀ CÁC BIỆN PHÁP THÚC 
ĐẲY HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN TRÊN ĐỊA BAN TỈNH 

• * •

Điều 24. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp của tỉnh; Chủ tịch 
ƯBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch ƯBND xã, phường, thị trấn và thủ 
trưởng các cơ sở xét công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức 
triển khai thực hiện Quy định này và tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên 
chức, người ỉao động thuộc phạm vi đơn vị quản lý phát huy tính tự chủ, sáng tạo, 
có nhiều sáng kiến được công nhận và áp dụng đem ỉại hiệu quả cao.

2. Sở Khoa học và Công nghệ:

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động sáng kiến trên địa bàn
tỉnh;

b) Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này của 
các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh;

c) Tổ chức xét, công nhận các sáng kiến do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương 
tiện vật chất - kỹ thuật theo quy định;

d) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp nhăm 
thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 
của Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN;

đ) Trong trường hợp cần thiết, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tô 
chức và cá nhân có liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh việc áp dụng sáng kiến ở 
cơ sở đối với các giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh;

e) ứ ng  dụng công nghệ thông tín và những thành tựu của Cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4 để tổ chức triển khai các giải pháp xây dựng và hoàn thiện 
hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về hoạt động sáng kiến của tỉnh Bình Phước;



g) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đon vị liên quan xây dựng báo cáo kết 
quả hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Khoa học và Công 
nghệ.

3. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Khoa 
học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình 
Phước và các cơ quan, đơn vị liên quan tư vấn, hướng dẫn các tác giả có sáng kiến 
đã được cấp có thẩm quyền công nhận được tham gia các cuộc thi, hội thi vê sáng 
tạo khoa học và công nghệ để có hình thức vinh danh, khen thưởng kịp thời.

4. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ sở xét 
công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh và các cơ quan liên quan căn cứ vào kết quả 
hoạt động sáng kiến để tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng nhằm tôn vinh, khen 
thưởng những tổ chức, cá nhân điển hình trong hoạt động sáng kiến.

5. Sở Tài chính, cơ quan tài chính các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở 
xét công nhận sáng kiến có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan phân 
bổ kinh phí và thẩm định dự toán chi cho hoạt động sáng kiến theo quy định hiện 
hành.

6. Hàng năm, trước ngày 15 tháng 01 hoặc trước ngày 05 tháng 9 đối với các 
đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị quy định tại Khoản 1 Điều này có trách nhiệm báo cáo và cung 
cấp thông tin về hoạt động sáng kiến của ca quan, đơn vị mình (theo mẫu tại Phụ 
lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN) cho Sở Khoa học và 
Công nghệ để tổng hợp báo cáo ƯBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ, số 
liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hoặc từ thời điểm bắt 
đầu năm học đến khi kết thúc năm học (đối với các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt 
động trong ỉĩroh vực giáo dục, đào tạo) của năm (năm học) liền kề trước đó.

Điều 25. Nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, áp dụng sáng kiến

1. Việc áp dụng, chuyển giao sáng kiến thực hiện theo quy định tại Điều 10 
của Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN.

2. Những sáng kiến đã được cấp có thẩm quyền công nhận, đưa vào áp dụng 
có hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng, khả năng áp dụng rộng rãi và có tác động tích 
cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tĩnh sẽ được UBND tỉnh ưu tiên xem 
xét, cấp kinh phí và tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu phát triển và hoàn 
thiện sáng kiến để phổ biến cho công chúng áp dụng theo quy định tại Điểm b 
Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 13/2012/NĐ-CP.

3. Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu ƯBND tỉnh xem xét mua, nghiên 
cứu hoàn thiện sáng kiến đã được ứng dụng hiệu quả để chuyển giao cho doanh 
nghiệp áp dụng, phổ biến cho công chúng theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 
76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

4. Trình tự, thủ tục mua sáng kiến thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị 
định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi



tiêt và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ và hướng 
dân của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 26. Trả thù lao và khen thirỏìig cho tác giả sáng kiến và người tham 
gia tố chửc áp dụng sáng kiến ỉần đầu

1. Chủ đầu từ tạo ra sáng kiến có nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả sáng kiến và 
người tham gia tô chức áp dụng sáng kiến lần đầu theo quy định tại Điều 10 của 
Nghị định số 13/2012/NĐ-CP.

2. Thoả thuận giữa chủ đầu tư tạo ra sáng kiến với tác giả và với người tham 
gia áp dụng sáng kiến lần đầu thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Thông tư số 
18/2013/TT-BKHCN.

3. Sáng kiến khi áp dụng giúp tiết kiệm thời gian, rút ngắn tiến độ ỉàm tiết 
kiệm chi phí đầu tư thì được cơ quan có thẩm quyền xem xét khen thưởng theo quy 
định tại Khoản 1, Điếm b Khoản 3 và Điểm b Khoản 4 Điều 29 của Nghị định số 
84/2014/NĐ-CP ngày 8 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số 
điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và hướng dẫn của Bộ Tài chính 
tại Khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 
2014 về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 
năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí (Thông tư này được đính chính theo Quyết định số 21/QĐ- 
BTC ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Điều 27. Chi phí cho hoạt động sáng kiến và các biện pháp thúc đẩy hoạt 
động sáng kiến

1. Nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện 
các nội dung quy định tại Điều 8, Khoản 1 Điều 14, Điều 15 và Điều 16 của Điều 
lệ Sáng kiến ban hành kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà 
nước để thực hiện hoạt động sáng kiến.

2. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành, Sở Khoa
học và Công nghệ phối hợp với Sở Tài chính tham mưu ƯBND tỉnh trình Hội đồng 
nhân dân tỉnh quyết định các nội dung, mức chi cụ thể cho hoạt động sáng kiến
trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với quy định tại Quyết định này.

Điều 28. Sử dụng kết quả xét công nhận sáng kiến và kết quả đánh giá 
hỉệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến

1. Giấy chứng nhận sáng kiến do cơ sở có thẩm quyền quy định tại Điều 7
Quy định này cấp có giá trị làm bằng chứng về việc sáng kiến đã được một cơ sở 
công nhận và làm bằng chứng chứng minh quyền tác giả đối với sáng kiến đó.

2. Mỗi vụ việc cần đến tiêu chí sáng kiến để giải quyết thì tác giả (đông tác 
giả) chỉ được sử dụng kết quả xét công nhận sáng kiến hoặc kết quả đánh giá hiệu 
quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến đó một lần.

Trường hợp tác giá đã sử dụng kết quả đó để giải quyết vụ việc liên quan đên 
sáng kiến nhưng chưa được cấp có thẩm quyền xem xét nhưng nguyên nhân không



phải do sáng kiến thì tác gí ả có thể tiếp tục dùng kết quả sáng kiến đó để đề nghị 
trong những lần tiếp theo.

Trường hợp tại thời điểm đề nghị xem xét giải quyết một vụ việc nào cần đến 
tiêu chí sáng kiến mà sáng kiến đó hiện không còn được áp dụng hoặc bị cơ quan 
có thẩm quyền đề nghị dừng áp dụng do vi phạm các quy định có liên quan hoặc 
việc áp dụng sáng kiến đang xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp của tô chức, 
cá nhân khác thì sáng kiến này không còn giá trị để tác giả sử dụng giải quyết vụ 
việc đó.

Tại thời điểm đề nghị giải quyết vụ việc có liên quan đến sáng kiến nào thì 
sáng kiến đó phải đảm bảo vẫn đang được áp dụng hiệu quả.

3. Việc sử dụng kết quả xét công nhận sáng kiến hoặc kết quả đánh giá hiệu 
quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trong công tác xét thi đua, khen 
thưởng và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức phải đáp ứng quy định tại Khoản
2 Điều này và các quy định cụ thể sau đây:

a) Sáng kiến được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận hiệu quả áp dụng và phạm 
vi ảnh hưởng trên địa bàn tinh hoặc toàn quốc theo quy định tại Điều 22 có giá trị 
sử dụng để làm cơ sở xét, đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp 
tỉnh” hoặc các danh hiệu cao hơn theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng;

b) Sáng kiến được Chủ tịch UBND cấp huyện công nhận theo quy định tại 
Điều 21 có giá trị sử dụng để làm cơ sở xét, đề nghị tặng thưởng đanh hiệu “Chiến 
sỹ thi đua cơ sở” hoặc các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm 
quyền của Chủ tịch ƯBND cấp huyện theo quy định của Luật Thi đua, khen 
thưởng;

c) Sáng kiến được thủ trưởng cơ sở quy định tại Điều 7 của Quy định này 
công nhận có giá trị sử dụng để làm cơ sở xét, đề nghị tặng thưởng danh hiệu thi 
đua, hình thức khen thưởng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm 
quyền của thủ trưởng cơ sở đó theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng và quy 
định về phân cấp quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Hàng năm, thủ 
trưởng cơ sở có trách nhiệm tổ chức đánh giá hiệu quả áp dụng của các sáng kiến 
đã được công nhận để làm cơ sở xem xét giải quyết các vụ việc liên quan đên công 
tác xét thi đua, khen thưởng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo Quy định 
này và các quy định của pháp luật có liên quan;

d) Tại thời điểm giải quyết các vụ việc ỉiên quan đến công tác xét thi đua, 
khen thưởng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức mà pháp luật có quy định khác 
với quy định tại Khoản này thì thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 29. Quản lý hồ sơ sáng kiến

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp của tỉnh; các cơ cơ sở xét công 
nhận sáng kiến; ca quan thường trực Hội đồng Sáng kiến cấp huyện và cấp tỉnh có 
trách nhiệm tổ chức lưu giữ hồ sơ sáng kiến theo quy định của pháp ỉuật về lưu trữ 
để phục vụ việc khai thác, áp dụng sáng kiến và công việc có liên quan đến hoạt 
động sáng kiến.



2. Trong quá trình tổ chức lưu trữ các đơn yêu cầu công nhận sáng kiến và các 
tài liệu kèm theo (nếu có), các cơ quan và đơn vị quy định tại Khoản 1 Điều này 
phải giữ bí mật thông tin cần được bảo mật theo yêu cầu của tác giả sáng kiến.

Điều 30. Quy định chuyển tiếp và điều khoản thi hành

1. Các sáng kiến đã được công nhận theo Quyết định số 08/2015/QĐ-ƯBND 
ngày 12/5/2015 của ƯBND tỉnh về việc Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến 
trên địa bàn tỉnh Bình Phước được tiếp tục thực hiện theo Quy định này.

2. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Quỵ định này được sửa đổi, bổ sung, 
thay thê thỉ thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, ƯBND các huyện, thị xã, thành phố và các ca 
sở có thẩm quyền xét công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh rà soát các quy định, 
quy chế, hướng dẫn có liên quan đến hoạt động sáng kiến do cơ quan, đơn vị mình 
đã ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để phù hợp với Quy định này.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ 
quan, tố chức, cá nhân phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, tham 
mưu ƯBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
^-r— CHÙ TICH#
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Phụ lục I
M ẪU BÁO CÁO G IẢI TRÌn H N ộ i  d u n g  c ô n g  v i ệ c

THAM  GIA TẠO RA SÁNG KIẾN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

CỘNG H O À X Ã  H Ộ I CH Ủ NG H ĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
G iải trình nội dung công việc tham gia tạo ra sáng kiến

(Kèm theo Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến nộp ngày ... tháng ... năm ...)

Kính gửi: ..................................................................1

Chúng tôi ghi tên dưới đây cùng xác nhận là đồng tác giả của sáng kiến:
.........................2 và báo cáo giải trình cụ thể nội dung công việc tham gia tạo ra
sáng kiến như sau:

1. Đồng tác giả thứ nhất3:

- Họ và tên: ...................................................................................................................

- Giới tính: □ Nam □ Nữ

- Điện thoại liên hệ: .....................................Email: ................................................

- Nội dung công việc tham gia tạo ra sáng kiến: ..................................................

2. Đồng tác giả thứ hai3:

- Họ và tên: ..................................................................

- Giới tính: □ Nam □ Nữ

- Điện thoại liên hệ: .....................................Email:

- Nội dung công việc tham gia tạo ra sáng kiến: ..

1 Tên cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến.
2 Ghi tên sáng kiến.
3 Sắp xếp theo tỷ lệ % đóng góp tạo ra sáng kiến từ cao đến thấp.



3. Đồng tác giả thứ ba (nếu có) 3:

- Họ và tên: ....................................

- Giới tính: □ Nam □ Nữ

- Điện thoại liên hệ: .....................................Email:

- Nội dung công việc tham gia tạo ra sáng kiến: .

Chúng tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong Báo cáo này là trung thực, 
đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

ngày ... tháng ... năm ...
đ Ồ n g  t á c  g i ả

(Cùng ký và ghi rõ họ tên)



Phụ lục II
M ẪU ĐƠ N YÊU CẦU SỬA Đ ổ i , BỔ SUNG ĐƠ N YÊU CẦU  

CÔ NG  NH ẬN SÁNG K IẾN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

CỘNG H O À X Ã  H Ộ I CH Ủ NG H ĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠ N YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐƠ N YÊU CẦU  
CÔ NG  NH ẬN SÁNG K IẾN

Kính gửi: ................

Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:

1

Số
TT

Họ và 
tên

Ngày
tháng
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

(ghi rõ đối với từng đồng 
tác giả, nêu có)

\ r ọ

Là tác giả (nhóm tác giả) đê nghị xét công nhận sáng kiên :

Đã nộp Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến tại ............. 3 ngày ... tháng ...
n ă m ......... theo Giấy biên nhận số .  4

Qua xem xét, tôi (chúng tôi) xin sửa đổi, bổ sung Đơn yêu cầu công nhận 
sáng kiến nêu trên như sau: ............................................................................................. 5

Tôi (chúng tôi) xin gửi kèm theo Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến đã sửa 
đổi, bổ sung các thông tin nêu trên và xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn 
này là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, kính 
đề n g h ị..... 6

......, n g à y ... tháng... n ă m ..........

Người nộp đơn
(Tác giả/Đồng tác giả Ký và ghi rõ họ tên)

1 Tên cơ sở có thẩm quyên tiêp nhận đơn.
2 Tên của sáng kiên.
3 Tên cơ sở có thẩm quyên tiêp nhận đơn
4 Ghi thông tin Giấy biên nhận đơn do cơ sở có thẩm quyên tiêp nhận đơn đã tiêp nhận.
5 Ghi rõ những nội dung đê nghị sửa đổi, bổ sung trong đơn yêu cầu công nhận sáng kiên.
6 Tên cơ sở có thẩm quyên tiêp nhận đơn



Phụ lục III
M ẪU SỔ TIẾP NH ẬN ĐƠ N YÊU CẦU CÔNG NH ẬN SÁNG K IẾN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND 
ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

CỘ NG  H O À X Ã  H ỘI CHỦ NG H ĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỔ
TIẾP NHẬN ĐƠN YÊU CẦU 
CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Tên cơ quan, đơn vị:

Quyển số: ................

Ngày bắt đầu ghi sổ: 

Khoá sổ ngày: .........



Stt Tên sáng kiến Tác giả, 
đồng tác 

giả

Thành phần 
hồ sơ

Ngày
nộp
đơn

Người 
nộp đơn

(Ký, ghi rõ 
họ tên)

Người 
tiếp nhận
(Ký, ghi rõ 

họ tên)

Số biên 
nhận đơn

Kết quả xem 
xét tính hợp 
lệ của đơn1

Kết quả xét 
công nhận 
sáng kiến2

1

2

1 Ghi “Hợp lệ” hoặc “Không hợp lệ” và thông tin văn bản thông báo kết quả xử lý đơn.
2 Ghi “Công nhận” hoặc “Không công nhận” và thông tin về văn bản thông báo kết quả xét công nhận sáng kiến, quyết định công nhận sáng kiến.



M ẪU QUYẾT ĐỊNH  THÀNH LẬP H ỘI ĐỒ NG  SÁNG KIẾN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ... /QĐ-   ̂ ngày ... tháng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc thành lập Hội đồng Sáng kiến

TH ẨM  Q UYỀN BAN H À N H 1

Căn c ứ ........................................................................................................................ 2;

Căn cứ Quyết định 19/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019 của 
UBND tỉnh về ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh 
Bình Phước;

Xét đề nghị của ....[Tên bộ phận tham mưu, nếu có] ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Sáng kiến, gồm các ông, bà có tên sau đây3:

 1........................................................, Chủ tịch Hội đồng;

 2................................................ , Phó Chủ tịch Hội đồng;

 3.......................................................................... , Uỷ viên;

 4.......................................................................... , Uỷ viên;

 5..........................................................................................;
....................................................., Thư ký.

Điều 2. Nhiệm vụ và chế độ làm việc của Hội đồng Sáng kiến:

1. Hội đồng thực hiện nhiệm vụ, chế độ làm việc và trình tự làm việc theo 
quy định tại Khoản 6, Khoản 10 và Khoản 11 Điều 17 của Quyết định 
19/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy 
định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

2. Thẩm quyền và trách nhiệm của các Thành viên Hội đồng thực hiện theo 
quy định tại Khoản 7, Khoản 8 và Khoản 9 Điều 17 của Quy định chi tiết và

1 Ghi chức vụ của người đứng đầu (ví dụ: Giám đốc Sở..., Hiệu trưởng Trường . ) .
2 Nêu các căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định (văn bản thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
cơ quan, tổ chức.).
3 Các thành viên Hội đồng Sáng kiến theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 của Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 21 
tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình 
Phước.



hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước được UBND 
tỉnh ban hành tại Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019.

3. Hội đồng Sáng kiến được sử dụng con dấu của [Ghi tên cơ quan, đơn vị] 
để thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng Sáng kiến

[Ghi rõ nguồn kinh p h í và chế độ, định mức chi theo quy định hiện hành]

Điều 4. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định này thi hành, kể từ
ngày ký./.

- Lưu: VT, HS sáng kiến,...

Nơi nhận:
- Như Điểu 4;

Q UYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NG Ư Ờ I K Ý

(Chữ kỷ, dấu)

Họ và tên



Phụ lục V
MẪU BIÊN BẢN HỌP h ộ i đ ồ n g  s á n g  k iế n

(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND 
ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

TÊN CƠ q u a n , t ổ  c h ứ c  c h ủ  q u ả n  c ộ n g  h o à  x ã  h ộ i  c h ủ  n g h ĩa  v iệ t  n a m
h ộ i  đ ồ n g  sá n g  k iế n  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BB-HĐSK ngày ... tháng ... năm ...
BIÊN BẢN  

Họp H ội đồng Sáng kiến

A. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG
1. Thông tin về các sáng kiến được trình Hội đồng xem xét, đánh giá:1
- Tên sáng kiến:.............................................................................................................
- Tác giả, đồng tác g iả :.................................................................................................
2. Quyết định thành lập Hội đồng: ..............................................................................2
3. Số lượng giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến:...............................................
4. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng:
- Thời gian:.....................................................................................................................

+ Bắt đầu: ...........................................................................................................
+ Kết thúc:.........................................................................................................

- Địa điểm :.....................................................................................................................
5. Số thành viên có mặt trên tổng số thành viên:..... /....

Vắng mặt: .... người, gồm:3
6. Khách mời tham dự họp Hội đồng (nếu có):4
B. Nộ i  d u n g  l à m  v iệ c  c ủ a  h ộ i  ĐỒNG:
- [Thư ký ghi theo trình tự làm việc của Hội đồng quy định tại Khoản 11 Điều 17 

của Quy định về Quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước được UBND 
tỉnh ban hành tại Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019]

- Ý kiến của các viên Hội đồng: .................................................................................... 5
- Kết quả bỏ phiếu hoặc biểu quyết: ..............................................................................
- Kết luận của Chủ tịch Hội đồng: .................................................................................
Biên bản họp Hội đồng được thông qua với sự thống nhất của các thành viên Hội 

đồng dự họp vào ... ngày ... tháng ... năm ..../.
TH Ư  K Ý CH Ủ TICH  h ộ i  đ ồ n g

1 Trường hợp có nhiều sáng kiến có thể tổng hợp thành danh sách kèm theo Biên bản.
2 Ghi rõ số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành và cấp có thẩm quyền ban hành.
3 Ghi rõ thông tin về các thành viên vắng mặt.
4 Ghi rõ Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của các khách mời.
5 Có thể ghi trực tiếp vào Biên bản họp hoặc tổng hợp thành Phụ lục kèm theo Biên bản này.



Phụ lục VI
M ẪU PH IẾU NH ẬN XET, đ á n h  g i á  s á n g  k i ế n

(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND 
ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PH IẾU NH ẬN XÉT, ĐÁNH  GIÁ SÁNG K IẾ N 1

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Sáng kiến (hoặc chuyên gia)
- Họ và tên:....................................................................................................................
- Chức vụ, đơn vị công tác:.........................................................................................
- Trình độ chuyên m ôn:...............................................................................................
- Điện thoại:.................................... Email:.............................................................

> r

2 r r A __ • 2 • __1_ z ___ -* Ạ __ 1 • Ạ _________1 Ạ ___ r __ I • Ạ__. Tên giải pháp đề nghị công nhận sáng k iến :...........................................................

- Tên tác giả (đồng tác g iả ):...........................................................................................
3. Kết quả nhận xét, đánh giá:
a) Về tính mới:2

b) Đánh giá về hiệu quả áp dụng sáng kiến:3

c) Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng, khả năng áp dụng rộng rãi của sáng kiến:4

d) Ý kiến khác (nếu có):

4. Kết luận:5
□  Công nhận sáng kiến □  Không công nhận

NGƯỜI NHẬN XÉT

(Ký và ghi rõ họ tên)

1 Áp dụng cho các thành viên Hội đồng Sáng kiến và các chuyên gia trong lĩnh vực áp dụng sáng kiến.
2 Đánh giá theo quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 15 của Quy định về Quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước được
UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019.
3 ' 'Đánh giá theo quy định tại Khoản 7 Điều 15 của Quy định về Quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước được UBND tỉnh
ban hành tại Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019.
4 Nêu rõ giải pháp còn có khả năng áp dụng cho những đối tượng, cơ quan, tổ chức, cá nhân nào khác ngoài phạm vi cơ sở.
5 Người nhận xét kết luận và tích chọn vào ô phù hợp với kết quả nhận xét, đánh giá.



Phụ lục VII
MẪU QUYẾT ĐỊNH Co n g  NHẬN SÁNG KIẾN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND 
ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC ' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc '

Số: /QĐ-... ngày tháng năm ...

QUYẾT ĐỊNH  
Công nhận sáng kiến năm ...

TH ẨM  Q UYỀN BAN H À N H 1

Căn cứ Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019 của 
UBND tỉnh về ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh 
Bình Phước;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Sáng kiến ngày ... tháng ... năm ... của ...2; 

Căn cứ ý kiến đánh giá về giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến của . 3;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận sáng kiến và cấp giấy chứng nhận sáng kiến cho các tác 
giả, đồng tác giả (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quy định về việc trả thù lao và khen thưởng cho tác giả sáng kiến và 
người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có): ....................................4

Điều 3. Các ông (bà) .... và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: Q UYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NG Ư Ờ I KÝ

-EHIn,, . (Chữ V  dấu
- Lưu: VT, Hồ sơ sáng kiến.

Họ và tên

1 Ghi chức vụ của người đứng đầu (ví dụ: Giám đốc Sở..., Hiệu trưởng Trường ...).
2 Trường hợp sáng kiến được đánh giá thông qua Hội đồng Sáng kiến.
3 Trường hợp cơ sở đã lấy ý kiến đánh giá bằng văn bản của cơ quan chuyên môn cao hơn hoặc các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực áp dụng
sáng kiến.
4 Thực hiện theo quy định tại Điều 26 của Quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định
Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019.



STT
r

m A  r  1  •  ATên sáng kiên Họ và tên tác 
giả/đồng tác giả

Chức vụ, 
đơn vị 

công tác

Ghi chú

1

2

3



Phụ lục VIII
M ẪU TỜ  TRÌNH  ĐỀ NG H Ị CÔ N g  n h ậ n  h i ệ u  q u ả  á p  d ụ n g  

VÀ PH ẠM  VI Ả n H H ư ở n g  c ủ a  s á n g  k i ế n
(Ban hanh kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

So: ■■■ ngày tháng năm ...

TỜ  TRÌNH
Về việc đề nghị xét công nhận hiệu quả áp dụng 

và phạm vi ảnh hưởng của sáng k iế n ......1

Kính gửi: ..................................................................................... 2

Căn cứ Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019 của 
UBND tỉnh về ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh 
Bình Phước;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Sáng kiến ngày ... tháng ... năm ... của ...3;

..... 4 kính đề nghị . 5 xem xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh
hưởng của sáng kiến . 6 (có danh sách đính kèm).

Lý do đề nghị: ............................................................................................................7

Hồ sơ đề nghị được gửi kèm theo Tờ trình này gồm các thành phần như sau:

Kính đề nghị . 8 xem xét!

Trân trọng./.

Nơi nhận: Q UYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NG Ư Ờ I KÝ
- Như trên; „ 7 , ,. (Chữ ký, dấu)... ;
- Lưu: ...

Họ và tên

1 Gho rõ phạm vi đề nghị xét công nhận (ví dụ: trên địa bàn huyện ..; trên địa bàn tỉnh).
2 Tên cơ quan có thẩm quyền đánh giá công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng, khả năng áp dụng rộng rãi của sáng kiến.
3 Tên cơ sở xét công nhận sáng kiến.
4 Tên cơ quan, tổ chức đề nghị.
5 Tên cơ quan có thẩm quyền đánh giá công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng, khả năng áp dụng rộng rãi của sáng kiến.
6 Phạm vi sáng kiến có khả năng áp dụng rộng rãi theo đề nghị của cơ sở xét công nhận sáng kiến.
7 Nêu rõ lý do đề nghị để giải quyết vụ việc liên quan đến sáng kiến và viện dẫn đến quy định của pháp luật có liên quan mà cơ quan tiếp nhận 
hồ sơ có thẩm quyền giải quyết (ví dụ: Để làm cơ sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh" cho tác giả theo 
quy định tại ) .
8 Tên cơ quan có thẩm quyền đánh giá công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng, khả năng áp dụng rộng rãi của sáng kiến.



DANH  SÁCH
Đề nghị xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến

(Kèm theo Tờ trình ... ngày ... tháng ... năm ... của ...)

Stt
r

m A  r  1  •  ATên sáng kiên Thông tin tác giả, 
đồng tác giả

Nội dung đề nghị9 Ghi chú

1

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Chức vụ:
- Đơn vị công tác:
- Điện thoại:
- Email:

9 ' /•
Ghi rõ phạm vi sáng kiên có khả năng áp dụng rộng rãi theo đê nghị của cơ sở xét công nhận sáng kiên. (ví dụ: Đề nghị xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiên trên địa bàn huyện ...).



Phụ lục IX
MẪU QUYẾT ĐỊNH CổNG NHẬN HIỆU QUẢ 

ÁP DỤNG VÀ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CỦA SÁNG KIẾN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÓ THẨM QUYỀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-... ngày tháng năm ...

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến... 1

TH ẨM  Q UYỀN BAN HÀNH 2

Căn cứ Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019 của 
UBND tỉnh về ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh 
Bình Phước;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Sáng kiến của . 3 ngày ... tháng ... năm . ;  

Xét đề nghị của . ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận và cấp giấy chứng nhận cho các tác giả, đồng tác giả có 
sáng kiến được công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến

4 (có danh sách kèm theo)5 

Điều 2........................... 6

Điều 3. Các ông (bà) .... và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi h ~ QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

- Như Điều 3; (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
- Sở KH&CN;
- Lưu: VT, Hồ sơ sáng kiến.

1 Ghi rõ tên huyện, thị xã, thành phố.
2 Ghi chức vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền (ví dụ: Giám đốc S ở . . ,  Chủ tịch UBND h u y ệ n .) .
3 Tên cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.
4 Ghi rõ phạm vi sáng kiến đã được áp dụng và có tầm ảnh hưởng (ví dụ: trên địa bàn h u y ệ n .;  ở Sở ...).

Trường hợp chỉ có 01 sáng kiến được công nhận thì có thể ghi trực tiếp tại Điều này.
6 Các quy định cụ thể có liên quan theo quyết định của người đứng đầu cơ quan, đơn vi (nếu có).



STT
r

m A  r  1  •  ATên sáng kiên Thông tin tác giả 
(đồng tác giả)

Ghi chú

1

2

3



MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CỦA SÁNG KIẾN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÓ THẨM QUYỀN ’ ’ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ’

GIẤY CHỨNG NHẬN
" 1Hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiên...

THẨM  Q UYỀN BAN HÀNH 2 

Chứng nhận

(Các) Ông/Bà: 1, Ông/Bà................................ , (chức danh (nếu có))............, (nơi làm việc/cư trú ).........................................

2, Ông/Bà................................ , (chức danh (nếu có))............, (nơi làm việc/cư trú ).........................................

3, ...

là tác giả (đồng tác giả) của sáng kiến:......................................................................................................................................................

được công nhận có hiệu quả, phạm vi ảnh h ư ở n g . 3 theo Quyết định số .... ngày ... tháng ... năm ... của ...

ngày ... tháng ... năm ...

.......  Q UYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NG Ư Ờ I K Ý
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

1 Ghi rõ phạm vi sáng kiến đã được áp dụng và có tầm ảnh hưởng (ví dụ: trên địa bàn h u y ệ n .;  ở Sở . ) .
2 ' l i  r

Ghi chức vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thâm quyên (ví dụ: Giám đôc S ở . . ,  Chủ tịch UBND h u y ệ n .) .
3 ' 1Ghi rõ phạm vi sáng kiến đã được áp dụng và có tầm ảnh hưởng (ví dụ: trên địa bàn h u y ệ n .;  ở Sở . ) .



r  r  4
2. Kết quả đánh giá vê hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến... :

Ghi rõ phạm vi sáng kiên đã được áp dụng và có tầm ảnh hưởng (ví dụ: trên địa bàn h u y ệ n .;  ở Sở . ) .



Phụ lục XI
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP TỈNH/TOÀN QUỐC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND 
ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ’

GIẤY CHỨNG NHẬN 
H IỆU QUẢ ÁP DỤNG, PHẠM  VI ẢNH  H ƯỞNG  

CỦA SẰNG K IẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH /TO ÀN QUỐC

CH Ủ TỊCH  UỶ BAN NH ÂN DÂN TỈNH BÌNH  PHƯỚC

Chứng nhận

(Các) Ông/Bà: 1, Ông/Bà......... , (chức danh (nếu có))........., (nơi làm việc/cư trú).

2, Ông/Bà........., (chức danh (nếu có))........., (nơi làm việc/cư trú).

3, ...

là tác giả (đồng tác giả) của sáng kiến:.................................................................................

được công nhận có hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh (toàn quốc) theo 
Quyết định số .... ngày ... tháng ... năm ... của Chủ tịch UBND tỉnh./.

ngày ... tháng ... năm ...
S ố:......

CHỦ TỊCH



2. Kết quả đánh giá về hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng 
kiến trên địa bàn tỉnh/toàn quốc:


