
UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
   HUYỆN BẢO THẮNG                                       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

    Số: 09/2009/QĐ-UBND                                 Bảo Thắng,  ngày 28   tháng 10  năm 2009 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về công nhận sáng kiến trong công tác Đảng, quản lý Nhà nước, 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn huyện Bảo Thắng 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO THẮNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 

14/6/2005; 

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 28/5/2009 của UBND tỉnh Ban hành 

Quy định về công nhận sáng kiến trong công tác Đảng, quản lý Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc 

và các đoàn thể trên địa bàn huyện; 

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện Bảo Thắng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về công nhận sáng kiến 

trong công tác Đảng, quản lý Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể làm căn cứ để xét 

khen thưởng và đề nghị khen thưởng trên địa bàn huyện Bảo Thắng. 

Điều 2. Giao cho Phòng Nội vụ huyện chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra 

việc thực hiện Quyết định này. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Thường trực 

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện, lãnh đạo các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và 

đoàn thể; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị 
trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký./. 

 

                                                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
CHỦ TỊCH 

           (Đã ký 

Lê Quang Minh 
 
 
 
 



     UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
        HUYỆN BẢO THẮNG                                       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 
Về công nhận sáng kiến trong công tác Đảng, quản lý Nhà nước, 

           Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể trên địa bàn huyện Bảo Thắng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND 

           ngày 28 tháng 10 năm 2009 của UBND huyện Bảo Thắng) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Nguyên tắc: 

a) Quy định này áp dụng cho các sáng kiến trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện 

chức năng nhiệm vụ được giao hàng năm của tập thể, cá nhân là cán bộ công chức, người lao 

động thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể trên địa bàn huyện. 

b) Quy định điều kiện, thẩm quyền, trình tự thủ tục công nhận sáng kiến trong công 

tác Đảng, quản lý Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. 

2. Đối tượng áp dụng: Tất cả các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động thuộc các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể trên địa bàn 

huyện. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Sáng kiến là sự sáng tạo của cá nhân, là sản phẩm của trí tuệ, được tạo ra từ một 

người hoặc nhiều người. 

2. Sáng kiến là giải pháp hữu ích được áp dụng trong quá trình triển khai thực hiện 

chức năng nhiệm vụ được giao, đáp ứng các điều kiện sau: 

Có tính mới trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương và mang lại lợi ích thiết thực 

góp phần hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao hàng năm của cơ quan hoặc cá 

nhân (như tăng: khối lượng, chất lượng, năng suất, hoặc mang lại các hiệu quả khác). 

3. Tác giả sáng kiến là một người hoặc nhiều người tạo ra sáng kiến. 

4. Sáng kiến cấp huyện là sáng kiến đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 3 của 

Quy định này trong phạm vi toàn huyện. Đối với sáng kiến cấp huyện, người có đóng góp từ 

50% trở lên trong việc sáng tạo ra sáng kiến mới được công nhận quyền sở hữu trí tuệ về 
sáng kiến. 

 

 

 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN 

           Điều 3. Các điều kiện để công nhận sáng kiến 

1. Có tính mới trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương. 



- Lần đầu được áp dụng. 

- Không trùng về nội dung với các sáng kiến đã được công nhận trước đó về một hay 

nhiều lĩnh vực. 

2. Mang lại lợi ích nhiều hơn so với khi chưa áp dụng sáng kiến ít nhất một trong các 

mặt sau: 

- Khối lượng công việc được hoàn thành. 

- Chất lượng công việc. 

- Năng suất lao động. 

- Hiệu quả công tác về một hay nhiều lĩnh vực sau: Kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, 

đoàn thể, cơ quan đoàn kết trong sạch vững mạnh, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức 

vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước,... 

Điều 4. Nội dung của sáng kiến 

1. Chủ trương, cơ chế, chính sách mới được cấp có thẩm quyền quyết định đưa vào 

thực hiện trên địa bàn huyện. 

- Những sáng tạo trong việc cụ thể hoá các chủ trương, chính sách, pháp luật, quy định 

của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp trên phù hợp với điều kiện thực tế 
của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Những cơ chế, chính sách, quy trình do ngành, địa phương đề xuất được đưa vào áp 

dụng nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. 

2. Giải pháp quản lý về bố trí nhân lực, sắp xếp bộ máy, phương tiện làm việc, điều 

hành, kiểm tra, giám sát công vụ... 

3. Giải pháp về cải cách hành chính Nhà nước: 

- Đơn giản hoá thủ tục hành chính. 

- Hợp lý hoá quy trình thẩm định, giám định... 

4. Giải pháp về cải tạo tập quán, phong tục lạc hậu. 

5. Giải pháp về hình thức tổ chức các phong trào thi đua triển khai thực hiện các chủ 

trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của ngành. 

6. Các giải pháp khác để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Chương III 

THẨM QUYỀN, THỦ TỤC, TRÌNH TỰ XÉT, 
CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN 

Điều 5. Thẩm quyền công nhận sáng kiến 

Thẩm quyền công nhận sáng kiến cấp cơ sở là Chủ tịch UBND huyện. 

Điều 6. Hội đồng sáng kiến 

* Hội đồng sáng kiến cấp huyện: 

Hội đồng sáng kiến cơ sở gồm có: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên và Thư ký Hội 

đồng. 

- Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cấp huyện là Chủ tịch UBND huyện. 

- Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện, Trưởng phòng Kinh tế 
huyện. 



- Các Ủy viên gồm đại diện các cơ quan: Văn phòng Huyện ủy, Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy, Ban Dân vận - Dân tộc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Văn phòng 

UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Huyện đoàn, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Phòng Quản lý đô thị huyện. 

- Thư ký: Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện. 

- Cơ quan Thường trực Hội đồng sáng kiến cấp huyện là cơ quan Thường trực Hội 

đồng Thi đua, Khen thưởng huyện (Phòng Nội vụ huyện). 

- Khi cần thiết Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cấp huyện được quyền mời một số chuyên 

gia về lĩnh vực có sáng kiến đề nghị công nhận tham gia làm thành viên Hội đồng sáng kiến 

cấp huyện. 

Điều 7. Nhiệm vụ của Hội đồng sáng kiến 

1. Giúp UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tập hợp và thẩm 

định hồ sơ sáng kiến của cá nhân, tập thể trong cơ quan, đơn vị, địa phương. 

2. Mời chuyên gia tham gia nếu thấy cần thiết. 

3. Tổ chức xét duyệt và trình người có thẩm quyền ra quyết định công nhận sáng kiến. 

4. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về giữ bí mật, công bố thông tin có liên 

quan đến sáng kiến. 

5. Thực hiện các thủ tục về tiếp nhận, phân loại, tổng hợp hồ sơ, xét công nhận sáng 

kiến, thông tin áp dụng sáng kiến, theo dõi quản lý sáng kiến, thông báo kết quả xét công 

nhận sáng kiến... 

6. Thường trực Hội đồng sáng kiến cấp huyện tổng hợp các sáng kiến có đủ điều kiện 

gửi Hội đồng sáng kiến cấp huyện xét duyệt và thông báo cho tác giả kết quả xét sáng kiến 

biết và thực hiện. 

Điều 8. Chế độ làm việc 

1. Hội đồng sáng kiến cấp huyện họp định kỳ một năm hai lần vào tháng 10 và tháng 

12 hoặc họp đột xuất do Chủ tịch Hội đồng sáng kiến quyết định triệu tập. Các thành viên 

Hội đồng không được vắng mặt trong các kỳ họp, trừ trường hợp đặc biệt thì phải được sự 

đồng ý của Chủ tịch Hội đồng và phải gửi phiếu nhận xét đánh giá đến cơ quan Thường trực 

Hội đồng trước khi họp. Các kỳ họp của Hội đồng phải có ít nhất 2/3 số thành viên có mặt 
mới được coi là hợp lệ. 

2. Hội đồng sáng kiến làm việc theo chế độ tập thể, áp dụng nguyên tắc bỏ phiếu theo 

đa số. Sáng kiến được công nhận phải đạt từ 51% số phiếu hợp lệ trở lên. 

Điều 9. Kinh phí hoạt động của Hội đồng sáng kiến 

Kinh phí hoạt động của Hội đồng sáng kiến cấp huyện được chi từ quỹ Thi đua, Khen 

thưởng của UBND huyện gồm: Văn phòng phẩm, xăng xe, thù lao và các khoản chi khác 

phục vụ cho công tác thẩm định, họp xét công nhận sáng kiến... 

Điều 10. Chế độ thù lao 

Các thành viên, thư ký Hội đồng sáng kiến cấp huyện, các chuyên gia phản biện, đánh 

giá, nhận xét sáng kiến được hưởng thù lao bằng tiền theo quy định. Hàng năm Phòng Nội vụ 

huyện lập dự toán kinh phí chi hoạt động thường xuyên của Hội đồng sáng kiến cấp huyện 

gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định, trình UBND huyện quyết định, thanh, 

quyết toán kinh phí chi cho Hội đồng sáng kiến cấp huyện theo quy định hiện hành. 



Điều 11. Hồ sơ sáng kiến 

1. Họ và tên, địa chỉ, trình độ văn hoá, chuyên môn, chức vụ, nhiệm vụ chủ yếu của 

tác giả sáng kiến. 

2. Tên sáng kiến và lĩnh vực áp dụng. 

3. Mô tả nội dung, bản chất của sáng kiến. 

4. Tính mới của sáng kiến (trong phạm vi nào?). 

5. Những lợi ích mang lại từ việc áp dụng sáng kiến (khối lượng, chất lượng, năng 

suất, kết quả, hiệu quả công tác thay đổi như thế nào...) được cấp có thẩm quyền công nhận. 

6. Khả năng phổ biến và nhân rộng. 

7. Tác giả ký và ghi rõ họ và tên. 

Điều 12. Thủ tục đề nghị công nhận sáng kiến 

Thủ tục đề nghị công nhận sáng kiến cấp huyện (cấp cơ sở) gồm đơn đề nghị công 

nhận sáng kiến và hồ sơ sáng kiến 04 bộ gửi về Thường trực Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở 

(qua Phòng Nội vụ huyện). 

Điều 13. Trình tự xét công nhận sáng kiến 

1. Trình tự xét 

Bước 1: Thường trực Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở tiếp nhận, kiểm tra, phân loại, 
tổng hợp hồ sơ đăng ký sáng kiến của cá nhân, tập thể. 

Bước 2: Sao gửi hồ sơ sáng kiến của cá nhân, tập thể kèm theo công văn xin ý kiến 

gửi cho các thành viên Hội đồng sáng kiến và các chuyên gia phản biện (nếu có) nghiên cứu 

trước khi họp Hội đồng một tuần. 

Bước 3: Họp xét sáng kiến: 

- Thường trực Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở trình bày sáng kiến hoặc tác giả sáng kiến 

trình bày và mô tả sáng kiến của mình. 

- Các thành viên Hội đồng hoặc chuyên gia phản biện (nếu có) nhận xét, đánh giá, 

phản biện. 

- Chủ tịch Hội đồng sáng kiến tóm tắt, kết luận nhật xét, đánh giá chung của các thành 

viên Hội đồng sáng kiến và chuyên gia phản biện (nếu có). 

- Hội đồng tiến hành bỏ phiếu nhận xét, đánh giá. 

- Thư ký kiểm phiếu, lập và thông qua biên bản kiểm phiếu, kết quả bỏ phiếu nhận 

xét, đánh giá sáng kiến của cá nhân, tập thể có đủ điều kiện được công nhận là sáng kiến. 

Những sáng kiến không đủ điều kiện công nhận sáng kiến thì Hội đồng sáng kiến huyện 

thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không được công nhận sáng kiến gửi cho các tập thể, cá 

nhân có liên quan biết. 

2. Công nhận sáng kiến 

Công nhận sáng kiến cấp huyện: 

- Thường trực Hội đồng sáng kiến cấp huyện căn cứ kết quả xét công nhận sáng kiến 

trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định công nhận, cấp giấy chứng nhận sáng kiến cho tác 

giả. Đối với sáng kiến có hai tác giả (đồng tác giả) thì giấy chứng nhận sáng kiến được cấp 

cho từng người, trong đó ghi rõ họ, tên các đồng tác giả. 

- Sáng kiến cấp cơ sở được công nhận hàng năm, mỗi năm một lần. 



- Sáng kiến cấp cơ sở là cơ sở để xét, công nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở hàng năm. 

- Sáng kiến cấp tỉnh được bảo lưu trong 2 năm kể từ năm được công nhận sáng kiến 

để làm cơ sở xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở. 

Chương IV 

THÔNG TIN, ÁP DỤNG SÁNG KIẾN, KHEN THƯỞNG 
VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 14. Thông tin, áp dụng sáng kiến 

1. Đối với những sáng kiến có khả năng áp dụng trên địa bàn huyện thì tác giả sáng 

kiến và Thủ trưởng đơn vị có sáng kiến có trách nhiệm cung cấp nội dung và lợi ích của sáng 

kiến cho các đơn vị khác trong huyện áp dụng sáng kiến đó theo quy định hiện hành. 

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương sau khi có Quyết định công nhận sáng kiến, có 

trách nhiệm thông tin và phổ biến, áp dụng sáng kiến trong cơ quan, đơn vị, địa phương, để 
nâng cao khối lượng, chất lượng, năng suất, hiệu quả công tác của mình. 

Điều 15. Khen thưởng và xử lý vi phạm 

1. Căn cứ vào Luật Thi đua, Khen thưởng và các quy định hiện hành về công tác Thi 

đua, Khen thưởng, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của các cơ quan, đơn vị (nếu có), Hội 

đồng Thi đua, Khen thưởng các xã, thị trấn tham mưu, đề xuất với Chủ tịch UBND huyện 

khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng theo quy định. 

2. Các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị có hành vi vi phạm các quy định của pháp 

luật liên quan đến sáng kiến và công nhận sáng kiến trong cơ quan Đảng, quản lý Nhà nước, 

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Quy định này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm có 

thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự, bồi thường 

thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 16. Giao cho Phòng Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc 

thực hiện Quy định này. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các cơ 

quan, đơn vị, cá nhân kịp thời phản ánh về Cơ quan Thường trực Hội đồng sáng kiến cấp 

huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét quyết 
định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 
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