ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2153/UBND-KTHT

Quỳnh Nhai, ngày 10 tháng 10 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v gửi hồ sơ xét công nhận sáng
kiến cấp cơ sở đợt 2 năm 2022

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể huyện;
- UBND các xã.
Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ Ban
hành điều lệ sáng kiến; Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/08/2013 của
Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ
sáng kiến được ban hành kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày
02/03/2020 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND
tỉnh Sơn La về ban hành quy định về Quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn
tỉnh Sơn La;
Căn cứ Hướng dẫn số 573/HD-KHCN ngày 21/5/2020 của Sở Khoa học
và Công nghệ Sơn La về hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số
21/2020/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh Sơn La về ban hành quy
định về Quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Để chuẩn bị cho Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở xét duyệt sáng kiến của
công chức, viên chức đợt 2 năm 2022. UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn
vị, các tổ chức đoàn thể, UBND các xã phối hợp triển khai thực hiện một số
nội dung sau:
1. Nội dung triển khai thực hiện
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thông báo tới cán bộ, công chức, viên
chức nắm được lịch xét, đánh giá sáng kiến cấp cơ sở đợt 2 năm 2022 (không
bao gồm các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo) và các quy định về công
nhận sáng kiến, công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng
kiến.
- Thành lập Hội đồng sáng kiến tại đơn vị và tổ chức họp Hội đồng sáng
kiến để xét, đánh giá và công nhận sáng kiến tại đơn vị theo Điều 15, Quyết định
số 21/2020/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh Sơn La.
+ Đối với giải pháp được công nhận sáng kiến tại đơn vị, các cá nhân nào
có nhu cầu công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến
trên địa bàn thì gửi hồ sơ về Hội đồng sáng kiến cấp huyện để xem xét, đánh giá.
+ Đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị đồng thời là tác giả (đồng tác
giả) sáng kiến thì thực hiện theo Điều 18, Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND
ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh Sơn La.
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- Trường hợp các cơ quan, đơn vị không có điều kiện thành lập Hội đồng
sáng kiến tại đơn vị để thực hiện xét công nhận sáng kiến thì gửi hồ sơ về Hội
đồng sáng kiến cấp huyện để xem xét, đánh giá.
2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ
2.1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 12/10/2022 đến hết ngày
26/10/2022 trong giờ hành chính (Hết thời gian trên UBND huyện không tiếp
nhận hồ sơ của các cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào).
2.2. Địa điểm nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại phòng Kinh tế và Hạ tầng
huyện Quỳnh Nhai hoặc gửi qua đường bưu điện (Đối với hồ sơ nộp qua đường
bưu điện, thời gian nộp hồ sơ được tính theo dấu bưu điện); Địa chỉ: Phòng
Kinh tế và Hạ tầng Đ/c: Xóm 1 Mường Giàng Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Đối với hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến:
- Thành phần hồ sơ: Thực hiện theo điểm a, phần 3 mục II, Hướng dẫn số
573/HD-KHCN ngày 21/5/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La.
- Số lượng hồ sơ: 08 bộ (01 bộ gốc, 07 bộ photo).
b) Đối với hồ sơ đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh
hưởng của sáng kiến:
- Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 21, Quyết định số
21/2020/QĐ-UBND ngày 07/05/2020 của UBND tỉnh Sơn La.
- Số lượng hồ sơ: 08 bộ (01 bộ gốc, 07 bộ photo).
UBND huyện không trả lại hồ sơ của các cá nhân yêu cầu công nhận sáng
kiến, yêu cầu công nhận hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến.
(Hướng dẫn số 573/HD-KHCN ngày 21/5/2020 của Sở KH&CN Sơn La;
Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La, các cơ quan, đơn vị
tra cứu tại Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La theo địa chỉ:
https://sonla.gov.vn/).
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị trao đổi với
bộ phận Thường trực Hội đồng sáng kiến cấp huyện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng
huyện, ĐT: 0212.3833.214 hoặc Đ/c Hoàng Văn Trường, ĐT: 0985.35.00.88./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT, KT&HT (Bước), 20b.
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