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Số:           /GD&ĐT 

V/v hướng dẫn chấm và nộp Hồ sơ 

sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                

Lạc Thủy, ngày        tháng 4 năm 2022 

Kính gửi:  Các trường Mầm non, TH, THCS, TH&THCS trực thuộc. 

Căn cứ Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014, Ban hành Quy 

định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 

39/2019/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của 

Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo 

Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hòa Bình;  

Thực hiện Hướng dẫn số 04/HD-UBND ngày 04/11/2019 của Ủy ban nhân 

dân huyện Lạc Thủy về việc Hướng dẫn thực hiện Quy định về việc xét, công 

nhận sáng kiến trên địa bàn huyện Lạc Thủy; Văn bản số 2234/UBND-KTHT 

ngày 10/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy về việc hướng dẫn thực 

hiện Quy định về việc xét, công nhận sáng kiến trên địa bàn huyện Lạc Thủy. 

Để đảm bảo tiến độ và thời hạn xét duyệt thi đua khen thưởng cuối năm học. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường tổ chức chấm và nộp sáng kiến 

để chấm và xét duyệt sáng kiến như sau: 

1. Các trường thành lập Hội đồng sáng kiến cấp trường để chấm sáng kiến 

của các tổ chức, cá nhân. Ban hành Quyết định công nhận sau khi có kết quả chấm. 

2. Tiêu chí chấm thực hiện theo Mục 3, Hướng dẫn số 04/HD-UBND ngày 

04/11/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy về việc Hướng dẫn thực hiện 

Quy định về việc xét, công nhận sáng kiến trên địa bàn huyện Lạc Thủy. 

3. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 

16/10/2014, Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình; Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 sửa đổi bổ sung một 

số điều của Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành 

kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình.  

4. Hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến thực hiện theo Mục 10, văn bản 

số 818/GD&ĐT ngày 01/11/2021 của Phòng GD&ĐT về việc Hướng dẫn viết 

sáng kiến năm học 2021-2022. 
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5. Sử dụng kết quả sáng kiến thực hiện theo văn bản số 963/GD&ĐT ngày 

21/12/2021 của Phòng GD&ĐT về việc sử dụng kết quả công nhận sáng kiến đề 

nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. 

6. Nộp hồ sơ yêu cầu xét công nhận sáng kiến: 

Các trường nộp Hồ sơ sáng kiến của tập thể, cá nhân và Quyết định công 

nhận sáng kiến cấp trường về Hội đồng sáng kiến huyện Lạc Thủy qua thường 

trực thi đua Phòng GD&ĐT. 

Để phù hợp với công tác xét thi đua khen thưởng, sáng kiến nộp trước 10/4 

hàng năm (Riêng năm học 2021-2022 nộp trước ngày 25/4/2022). 

Liên hệ: Đồng chí Dương Thị Thu Thủy - Chuyên viên, thường trực thi đua 

Phòng GD&ĐT; Điện thoại 0986 875 345; Email: dtthuy.lat@hoabinh.edu.vn 

Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường trực thuộc triển khai nội dung trên để 

hoạt động sáng kiến đạt kết quả tốt. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có 

vướng mắc, đề nghị phản ánh về Phòng GD&ĐT tạo để kịp thời hướng dẫn thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo PGD&ĐT; 

- Chuyên môn các bậc học; 

- Website ngành; 

- Lưu: VT (DT.02b). 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

  

 

 

 

 

Nguyễn Đức Toàn 
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