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         Số:           /SVHTT-VP 
 

V/v xét công nhận sáng kiến 

cấp cơ sở năm 2018 

   CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Đà Nẵng,  ngày      tháng     năm 2018 

                                Kính gửi: Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở 

 Căn cứ Quyết định số 517/QĐ-SVHTT ngày 28/9/2018 của Sở Văn hóa 

và Thể thao về việc ban hành Quy chế hoạt động sáng kiến của Sở Văn hóa và 

Thể thao;  

 Căn cứ các quy định về công tác thi đua khen thưởng, theo đó sáng kiến  

còn để làm căn cứ, điều kiện để xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua các cấp, 

Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố (có 02 năm trở lên liên tục hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ tính đến năm đề nghị khen thưởng, trong thời gian đó 

có 02 sáng kiến được công nhận), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (đã 

được tặng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương và 05 năm 

tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 

sáng kiến được công nhận); 

 Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các công chức, viên chức và người lao 

động có giải pháp đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp Sở tiến hành hoàn chỉnh 

các thủ tục, hồ sơ đề nghị xét công nhận, cụ thể: 

 1. Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (đính kèm theo phụ lục). 

 2. Các tài liệu liên quan khác để chứng minh, làm rõ về tính mới, việc áp 

dụng và mang lại lợi ích thiết thực cho Sở của sáng kiến (nếu có). 

 Lưu ý: Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu công nhận sáng kiến là 01 

năm, tính từ ngày sáng kiến được đưa vào áp dụng lần đầu đến ngày nộp hồ sơ 

yêu cầu công nhận sáng kiến. 

 Nhận được Công văn này, đề nghị các phòng, đơn vị sự nghiệp, công 

chức, viên chức và người lao động triển khai thực hiện. Hồ sơ yêu cầu công nhận 

sáng kiến được lập thành 01 bộ và gửi trực tiếp về Thường trực Hội đồng sáng 

kiến của Sở (Văn phòng Sở) trước ngày 15/10/2018./. 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Công đoàn, Đoàn TN Sở; 

 - CCVC, NLĐ Sở;  

 - Lưu: VT, VP(Gia). 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC  

  

               Nguyễn Thị Hội An 
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Phụ lục  
MẪU ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN 

(Ban hành kèm theo Công văn số         /SVHTT-VP ngày      /     /2018  

của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN 

 

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng 

 

 Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây: 

Chỉ liệt kê các đồng tác giả có tỷ lệ đóng góp từ 30% trở lên vào việc tạo 

ra giải pháp. 

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 giải 

pháp (ghi rõ đối với 

từng đồng tác giả, 

nếu có) 

       

       

       

Là tác giả (nhóm tác giả) đề nghị công nhận giải pháp:  

Tên của giải pháp (nêu ngắn gọn, đầy đủ) 

1. Chủ đầu tư tạo ra giải pháp 

Tên của chủ đầu tư tạo ra giải pháp (nêu rõ chủ đầu tư tạo ra giải pháp 

là cơ quan, tổ chức, tập thể hoặc cá nhân) 

2. Lĩnh vực áp dụng giải pháp 

Nêu rõ lĩnh vực có thể áp dụng (ví dụ: du lịch, giáo dục, văn hóa xã hội, 

thể thao, gia đình…). 

3. Ngày giải pháp được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử  

Chỉ ghi ngày nào sớm hơn. 

4. Tình trạng của giải pháp đã biết 

Mô tả ngắn gọn các giải pháp tương tự (đã biết) đang được áp dụng tại 

Sở, những nhược điểm của giải pháp đã biết cần phải khắc phục. Trường hợp 

giải pháp mới hoàn toàn thì phải ghi rõ đây là giải pháp mới. 

5. Mô tả giải pháp 

a) Mục đích của giải pháp 

Đối với giải pháp cải tiến các giải pháp đã biết: Nêu vấn đề cần giải 
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quyết nhằm khắc phục những nhược điểm của giải pháp đã biết hoặc giải quyết 

một vấn đề đang tồn tại; 

Đối với giải pháp mới: Nêu rõ mục đích mà giải pháp hướng tới, kết quả 

của việc thực hiện giải pháp là gì, mục đích phải phù hợp với tên giải pháp và 

nêu ngắn gọn kết quả của giải pháp. 

b) Nội dung của giải pháp 

Mô tả ngắn gọn đầy đủ và rõ ràng các bước thực hiện giải pháp cũng như 

các điều kiện cần thiết để áp dụng giải pháp; nếu là giải pháp cải tiến giải pháp 

đã biết trước đó (giải pháp cũ) tại Sở thì cần nêu rõ những nội dung đã cải tiến, 

sáng tạo để khắc phục những nhược điểm của giải pháp đã biết.  

Tác giả nên mô tả các hình minh họa (bản vẽ, thiết kế, sơ đồ, ảnh chụp 

mẫu) kèm theo để làm rõ hơn về nội dung của giải pháp. 

6. Khả năng áp dụng của giải pháp 

- Nêu rõ việc giải pháp đã được áp dụng, kể cả áp dụng thử cho những 

đối tượng, tổ chức nào, trong điều kiện nào. 

7. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng 

giải pháp 

- So sánh hiệu quả kinh tế, lợi ích xã hội thu được khi áp dụng giải pháp 

so với trường hợp không áp dụng. 

- Nếu là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó thì so sánh hiệu quả 

lợi ích cao hơn như thế nào hoặc khắc phục được mức độ nào những nhược 

điểm của giải pháp đã biết trước đó. 

- Trong trường hợp tính được số tiền làm lợi thì tính và nêu cách tính cụ thể. 

8.  Những thông tin cần được bảo mật (nếu có) 

Nêu rõ cần bảo mật thông tin gì, thông tin đó được định hình bằng 

phương tiện gì. 

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trên là trung thực, đúng 

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

 

Xác nhận của Phòng/Đơn vị 

nơi giải pháp được áp dụng 

……, ngày ...  tháng...  năm ......... 

Người nộp đơn/Đại diện 

những người nộp đơn 

              (Ký và ghi rõ họ tên) 
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