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                               Kính gửi:  

 

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;    

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. 
            

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền 

các cấp, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên địa bàn tỉnh phát 

triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ sáng kiến được công nhận 

ngày càng cao, chất lượng từng bước được nâng lên. Hầu hết các sáng kiến được 

công nhận đều có tính ứng dụng cao, mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất, 

quản lý, điều hành, góp phần giảm thời gian, sức lao động, tiết kiệm kinh phí. 

Qua đó, tạo động lực thúc đẩy phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật 

ngày càng phát triển sâu rộng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Một 

số hội thi, cuộc thi về sáng kiến, sáng tạo được phát động, nhận được sự hưởng 

ứng tham gia của toàn xã hội, như: “Sáng kiến vì cộng đồng”, “Tìm kiếm sáng 

kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên”, 

“Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hưng Yên”... Nhiều sáng kiến đã đạt giải cao của 

tỉnh và Trung ương. Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định về 

hoạt động sáng kiến, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 

14/2021/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 Quy định về nội dung và mức chi từ ngân 

sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Ủy 

ban nhân dân tỉnh đã ban hành các Quyết định: Số 20/2016/QĐ-UBND ngày 

21/10/2016 ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến tỉnh Hưng Yên; số 

22/2017/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh 

còn có khó khăn, hạn chế như: Hoạt động của Hội đồng sáng kiến cơ sở  chưa 

phát huy hiệu quả; số lượng sáng kiến có giá trị kinh tế - xã hội và hàm lượng 

khoa học còn ít; một số sáng kiến chưa được áp dụng rộng rãi; việc tuyên truyền 

vận động của các cấp, các ngành tham gia phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật 

trong sản xuất, đời sống chưa thường xuyên; chưa có cơ chế chính sách để động 

viên, khuyến khích thỏa đáng đối với các sáng kiến có chất lượng hoặc hỗ trợ 

để các tác giả có điều kiện hoàn thiện, phát triển sáng kiến, đăng ký quyền sở 

hữu trí tuệ, thương mại sản phẩm, tham gia Hội chợ triển lãm.  
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Nhằm đẩy mạnh và tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động sáng kiến, 

góp phần thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học và 

công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Ủy ban 

nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan: 

1.1. Khẩn trương thành lập, kiện toàn Hội đồng sáng kiến cơ sở và ban 

hành quy chế hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị 

(có thể vận dụng Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến tỉnh).  

1.2. Hằng năm, xây dựng và triển khai tổ chức hiệu quả kế hoạch hoạt 

động sáng kiến của cơ quan, đơn vị, địa phương. Căn cứ Nghị quyết số 

14/2021/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về 

nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, dự toán kinh phí cho hoạt động sáng kiến, trình cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. 

1.3. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý tích cực động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham 

gia phong trào “phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” và coi đây là nhiệm vụ 

trọng tâm, thường xuyên nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị 

và trách nhiệm của mỗi cá nhân nói riêng. 

1.4. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện để cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật 

nhằm nâng cao hiệu quả công tác và năng suất lao động; kịp thời động viên, 

khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động 

sáng kiến ở cơ sở. 

1.5. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua nghiên 

cứu phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ 

trong sản xuất và đời sống, thúc đẩy tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng 

cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa; nâng cao chất lượng và hiệu quả các 

công trình nghiên cứu, các đề tài, dự án khoa học và công nghệ, góp phần phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững. 

1.6. Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp có chất lượng đã được công nhận 

sáng kiến cơ sở, giải pháp đạt giải cao trong các cuộc thi, hội thi về sáng kiến, 

sáng tạo để hoàn thiện hồ sơ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (Cơ quan 

thường trực của Hội đồng sáng kiến tỉnh) tổng hợp, trình Hội đồng sáng kiến 

tỉnh xét, duyệt công nhận sáng kiến cấp tỉnh.  

Thành phần hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh gồm: 
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- Đơn đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh (Theo mẫu quy định tại Phụ 

lục 1, Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh); 

- Văn bản đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh của thủ trưởng cơ sở nơi 

công nhận sáng kiến cấp cơ sở; 

- Quyết định công nhận hoặc giấy chứng nhận sáng kiến cấp cơ sở do 

người có thẩm quyền công nhận; 

- Văn bản xác nhận của thủ trưởng cơ sở nơi sáng kiến đã được áp dụng, 

nội dung xác định tính mới, phạm vi áp dụng của sáng kiến và lợi ích thiết thực 

(hiệu quả kinh tế, xã hội) của sáng kiến mang lại. 

- Tờ trình đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh của:  

+ Thủ trưởng cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh đối với sáng kiến 

được áp dụng trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, 

các sáng kiến áp dụng trong các cơ sở y tế, giáo dục và đào tạo công lập, ngoài 

công lập ở cấp tỉnh và cấp huyện; 

+ Chủ tịch UBND cấp huyện đối với các sáng kiến được áp dụng trong 

các cơ quan chuyên môn của UBND cấp huyện, UBND cấp xã; các tổ chức 

chính trị -xã hội cấp huyện (không bao gồm các sáng kiến thuộc ngành: giáo dục 

và đào tạo, y tế). 

- Báo cáo tổng hợp nội dung sáng kiến; báo cáo tóm tắt mô tả bản chất 

của sáng kiến; hình ảnh sản phẩm, mô hình liên quan (nếu có). 

Số lượng hồ sơ: 11 bộ (01 bộ gốc và 10 bộ phô tô) 

Thời gian xét duyệt, công nhận sáng kiến cấp tỉnh: định kỳ mỗi năm 02 

đợt, dự kiến vào tháng 5 và tháng 11, trường hợp xét công nhận sáng kiến đột 

xuất khi có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng sáng kiến tỉnh hoặc theo yêu cầu của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

1.7. Những sáng kiến, giải pháp kỹ thuật được công nhận phải kịp thời áp 

dụng, nhân rộng và thường xuyên cải tiến để phát huy hiệu quả sáng kiến. 

Đề xuất với các ngành chức năng bố trí kinh phí để hoàn thiện, phát triển và đăng 

ký quyền sở hữu công nghiệp, tham gia hội chợ triển lãm, chuyển giao sáng kiến. 

2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ 

- Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động sáng kiến 

cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phụ trách theo dõi, quản lý 

hoạt động sáng kiến thuộc các ngành, địa phương và cơ sở. Triển khai thực hiện 

các biện pháp phù hợp để thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh. 

- Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân hoàn thiện sáng kiến tham gia hội chợ thương 

mại, chợ công nghệ Techmart, triển lãm... Hỗ trợ việc chuyển giao đối với những 

sáng kiến do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật. 
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- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký, triển khai, áp dụng, chuyển 

giao và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với các sáng kiến có khả năng 

được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài. 

- Tham mưu UBND tỉnh cho phép áp dụng các sáng kiến và giải pháp có 

hiệu quả thiết thực vào sản xuất, đời sống và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Định kỳ hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động sáng kiến trên địa 

bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và tổ chức, cá nhân liên 

quan nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên. Quá trình thực hiện nếu 

có khó khăn, vướng mắc các đơn vị, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

(qua Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp) xem xét giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Hội đồng sáng kiến tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVXPh. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH     

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Hưng 
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