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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Lào Cai, ngày        tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT.

Căn cứ Quyết định số 1525/QĐ-SGD&ĐT ngày 17/9/2019 của Giám đốc Sở

GD&ĐT Lào Cai ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến của cán bộ, giáo viên,

nhân viên các cơ sở giáo dục trực thuộc và cơ quan Sở GD&ĐT Lào Cai; Hội đồng
thẩm định sáng kiến cấp cơ sở năm học 2021 - 2022 (đợt 2, năm 2021) đã tổ chức
thẩm định các giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở; căn cứ kết quả thẩm
định, Sở GD&ĐT thông báo kết quả như sau:

1. Số lượng và kết quả thẩm định

Tổng số giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở: 29, trong đó:

- Số giải pháp được công nhận sáng kiến cấp cơ sở: 26 (89.7%).

- Số giải pháp không được công nhận sáng kiến cấp cơ sở: 03 (10.3%).

- Số giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh: 04 (15,4%).

(Có danh sách đính kèm theo)

2. Đánh giá công tác tổ chức thực hiện

2.1. Ưu điểm

- Thành lập Hội đồng thẩm định sáng kiến cấp cơ sở theo đúng quy định. 
-  H ộ i  đ ồ n g  đ ã  p h â n  c ô n g  n h i ệ m  vụ cụ t h ể  c h o  c á c  t h à n h  v i ê n  t h e o  t ừ n g  l ĩ n h 

v ự c .  C á c  t h à n h  v i ê n  H ộ i  đ ồ n g  l à m  v i ệ c  n g h i ê m  t ú c ,  t r á c h  n h i ệ m ,  k h á c h  q u a n ,  k h o a 
h ọ c ;   t ổ c h ứ c   t h ẩ m   đ ị n h   s á n g   k i ế n   đ ả m   b ả o   t i ế n   đ ộ ,   đ ú n g   kế  h o ạ c h . 

- Đa số sáng kiến đã thể hiện được sự đầu tư của tác giả, đề xuất được những
giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, phù hợp với đối tượng học sinh,
góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Hầu hết các giải pháp tập trung
vào các nội dung, vấn đề trọng tâm của ngành, gắn với nhiệm vụ theo từng giai đoạn
cụ thể.

2.2. Hạn chế

- Một số đơn vị chưa nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở

GD&ĐT về công tác sáng kiến nên còn nộp toàn văn báo cáo sáng kiến, không đóng

quyển hồ sơ cá nhân.

- Còn sáng kiến sơ sài về nội dung, tác giả chưa thực sự đầu tư, sao chép sáng

kiến trên mạng internet; có sáng kiến sao chép nguyên bảng thống kê kết quả đạt được
của sáng kiến năm học 2020-2021 về số liệu (lớp, số học sinh, số bài khảo sát, số học
sinh đạt điểm các mức).

- Một số sáng kiến có phạm vi giải pháp quá rộng nên không đánh giá được
hiệu quả; có sáng kiến thiếu minh chứng hiệu quả giải pháp mang lại.



3. Nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo

- Quán triệt, chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiên cứu kỹ Quyết định số

1525/QĐ-SGD&ĐT ngày 17/9/2019 của Sở GD&ĐT Lào Cai ban hành Quy định về

hoạt động sáng kiến của cán bộ, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục trực thuộc, cơ

quan Sở GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn liên quan khác của Sở GD&ĐT Lào Cai
trong việc triển khai, thực hiện công tác sáng kiến.

- Chỉ đạo, triển khai, nhân rộng các sáng kiến (đã được Hội đồng thẩm định
đạt) trong phạm vi đơn vị và nhân rộng tại một số trường có điều kiện tương đồng.

- Tổ chức thẩm định sáng kiến tại đơn vị nghiêm túc, khách quan; chuẩn bị hồ

sơ sáng kiến đảm bảo đầy đủ, chính xác trước khi trình hội đồng sáng kiến cấp cơ sở

thẩm định.

- Thường trực Hội đồng thẩm định sáng kiến ngành giáo dục xem xét để trình

Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đối với những sáng kiến đạt cấp cơ sở khi tác giả có đề

nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh.

Căn cứ nội dung trên, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm
việc triển khai, thực hiện công tác sáng kiến; đồng thời quán triệt, phổ biến kịp thời,
đầy đủ nội dung văn bản này đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, GDĐH&GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Thuận
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