UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

Số: 191 /SGDĐT-VP

Hậu Giang, ngày 09 tháng 3 năm 2017

V/v thực hiện sáng kiến
năm học 2016-2017
Kính gửi:
- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;
- Trung tâm GDTX tỉnh, thị xã Ngã Bảy;
- Trường Dạy trẻ khuyết tật;
- Các trường THPT, THPT chuyên, Trường PTDTNT tỉnh.
Căn cứ Quyết định 18/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2015 của
UBND tỉnh Hậu Giang ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên
địa bàn tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Quyết định 29/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2016 của
UBND tỉnh Hậu Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác
thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định
số 18/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
Được sự thống nhất của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, để làm cơ sở
cho việc xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng vào cuối năm học, góp phần
nâng cao chất lượng quản lý và giảng dạy, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn
việc thực hiện sáng kiến năm học 2016-2017, cụ thể như sau:
1. Nội dung và hình thức sáng kiến (theo mẫu)
2. Thang điểm đánh giá sáng kiến
- Nội dung: 90 điểm
+ Tên sáng kiến phù hợp với lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách:
10 điểm. Không phù hợp đề nghị người thực hiện điều chỉnh (Không điều chỉnh không
chấm).
+ Giải pháp:
. Mới hoàn toàn: 40 điểm;
. Mới một phần, có cải tiến từ giải pháp đã có: 30 điểm;
. Chỉ cải tiến từ giải pháp đã có: 20 điểm;
. Không mới: 0 điểm.
+ Tính thực tiễn: 20 điểm.
+ Tính hiệu quả (kết quả đạt được): 20 điểm.
- Hình thức: 10 điểm.
. Thể thức trình bày: 05 điểm.
. Lỗi kỹ thuật từ 05 lỗi trở lên, trừ 05 điểm.
. Lỗi kỹ thuật dưới 05 lỗi, trừ 2,5 điểm.
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3. Xếp loại
- Mỗi sáng kiến sẽ có 02 giám khảo chấm, đánh giá độc lập. Điểm số là
điểm trung bình cộng của 02 giám khảo. Căn cứ vào số điểm, sẽ xếp loại như
sau:
- Loại A: Đạt từ 85-100 điểm
- Loại B:
Đạt từ 65-84 điểm
- Không công nhận những sáng kiến dưới 65 điểm.
* Cá nhân đề nghị danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở lấy loại B trở lên; cá
nhân đề nghị danh hiệu chiến sỹ thi đua tỉnh, lấy loại A.
4. Những đối tƣợng đƣợc đặc cách sáng kiến:
Theo Khoản 2 Điều 10, Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT, cá nhân đạt một
trong các thành tích sau được tính là sáng kiến áp dụng xét, công nhận danh hiệu
“Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”:
a) Giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt danh hiệu giáo viên
dạy giỏi cấp huyện trở lên; giáo viên trung học phổ thông, trung tâm giáo dục
thường xuyên cấp tỉnh đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trƣờng trở lên;
b) Giáo viên trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng được 01 học sinh đạt giải
nhất, nhì, ba trong các kỳ thi cấp tỉnh;
c) Giáo viên là tác giả chính bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên
ngành trong nước hoặc quốc tế.
Tuy nhiên để đảm bảo các thủ tục theo qui định, đồng thời làm cơ sở để
xét khen cao sau này, các cá nhân được đặc cách công nhận sáng kiến vẫn phải
gửi tóm tắt sáng kiến về Sở GD&ĐT (thực hiện theo mẫu tóm tắt chung đƣợc
gửi kèm). Sáng kiến được đặc cách công nhận phải gắn liền với thành tích được
đặc cách.
Những giáo viên được đặc cách công nhận sáng kiến phải nêu rõ thành
tích được đặc cách vào bảng tổng hợp sáng kiến kèm theo tờ trình gửi Sở
GD&ĐT.
5. Thời gian, hồ sơ
- Thời gian thực hiện chấm sáng kiến tại đơn vị kết thúc chậm nhất
ngày 07/4/2017.
- Thời gian đơn vị gửi hồ sơ đề nghị thẩm định, công nhận sáng kiến về
Sở GD&ĐT hạn chót ngày 24/4/2017.
- Hồ sơ gồm có:
+ Tờ trình đề nghị chấm, đánh giá sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) của
đơn vị (Mẫu 1 )
+ Biên bản họp đánh giá SKKN của Hội đồng khoa học đơn vị (Mẫu 2)
+ Bảng tổng hợp đề tài sáng kiến kinh nghiệm gửi kèm file (Mẫu 3).
+ Tóm tắt sáng kiến: 02 bản (theo mẫu chung). Đối với giáo viên đặc
cách thực hiện mẫu dành cho đặc cách, lưu tại trường 01 bản, gửi lên Sở
GD&ĐT 1 bản để lưu trữ.
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6. Một số lƣu ý
Bộ phận tham mưu về thi đua-khen thưởng sẽ tham mưu Thủ trưởng đơn
vị ban hành quyết định kiện toàn Hội đồng khoa học của đơn vị gồm các đồng
chí là lãnh đạo đơn vị, các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị, các giáo viên có năng
lực, uy tín, kinh nghiệm tham gia hội đồng (nếu có thay đổi nhân sự).
Để việc đánh giá, phân loại sáng kiến kinh nghiệm khách quan, công
bằng, các cơ sở giáo dục cần đảm bảo chặt chẽ qui trình chấm, xét duyệt như:
công khai thang điểm, phiếu chấm, họp bàn thống nhất cách chấm, kết quả chấm
của Hội đồng được thông báo rộng rãi trong toàn đơn vị, đồng thời thực hiện lưu
trữ hồ sơ theo qui định.
Trên đây là hướng dẫn viết và chấm sáng kiến kinh nghiệm năm học
2016-2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang. Công văn này thay
thế công văn số 169/SGDĐT-VP ngày 06/3/2017 của Sở GD&ĐT đã ban
hành. Trong quá trình thực hiện nếu có gì chưa rõ, liên hệ với đồng chí Trần
Thị Minh Trang qua số điện thoại 0939.622.248 để được hướng dẫn thêm./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Phòng chức năng thuộc Sở;
- Lưu: VT, TĐKT.

Người ký: Nguyễn Ngọc
Ánh
Email:
anhnn@haugiang.edu.vn
Cơ quan: Sở Giáo dục và
Đào tạo, Tỉnh Hậu Giang
Thời gian ký: 09.03.2017
13:43:11 +07:00
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ĐƠN VỊ:...............................................................

TÓM TẮT SÁNG KIẾN
NĂM HỌC..................
(MẪU CHUNG)
----------- Họ và tên người thực hiện:
- Chức vụ:
- Nhiệm vụ được phân công:
* Tên sáng kiến: “...............................................................................”.
- Tính phù hợp lĩnh vực, chuyên môn (Lý do chọn sáng kiến, nơi áp dụng
sáng kiến (trường, lớp,...):
- Giải pháp thực hiện (Nêu đầy đủ các giải pháp đã áp dụng):.................
- Tính thực tiễn:
- Kết quả đạt được hay hiệu quả của sáng kiến: (nêu số liệu cụ thể trước
và sau khi áp dụng sáng kiến).
Người viết sáng kiến

Ý kiến xác nhận của Hội đồng Khoa học

ỗi chính tả, văn phong khoa học Tóm tắt không quá 2 tờ giấy A4 (không quá 4 mặt giấy A4). Chỉ bấm góc (2 bản)
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ĐƠN VỊ:...............................................................

TÓM TẮT SÁNG KIẾN
NĂM HỌC..................
(DÀNH CHO GIÁO VIÊN ĐẶC CÁCH)
----------- Họ và tên người thực hiện:
- Chức vụ:
- Nhiệm vụ được phân công:
* Tên sáng kiến (phải phù hợp với nội dung được đặc cách): “................”.
- Giải pháp thực hiện (Nêu tóm tắt giải pháp đã áp dụng):.................
- Kết quả đạt được hay hiệu quả của sáng kiến (nêu nội dung được đặc
cách):
Người viết sáng kiến

Ý kiến xác nhận của Hội đồng Khoa học
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Mẫu 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH HẬU GIANG
(ĐƠN VỊ)…………………..
Số:

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

Hậu Giang, ngày

tháng

năm 20…

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị chấm, đánh giá đề tài sáng kiến kinh nghiệm
Năm học …………………
Căn cứ công văn số /SGDĐT-VP ngày tháng năm
của Sở Giáo
dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang về thực hiện sáng kiến năm học ……………….;
Đơn vị : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kính trình Hội đồng
Khoa học ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang, chấm đánh giá các đề tài
sáng kiến kinh nghiệm của đơn vị cụ thể như sau:
I/- Về đề tài sáng kiến kinh nghiệm gồm có : ………đề tài.
II/-Trong đó chia ra:
- Có ……đề tài sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực quản lý.
- Có ……đề tài sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực chuyên môn (đặc
cách………….)
- Có ……đề tài sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ.
- Có ……đề tài sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực kế hoạch tài chính.
- Có ……đề tài sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực công tác Đảng,
Đoàn thể, hoạt động phong trào.
……………………………………………………………………………
( Đính kèm bảng tổng hợp danh sách các đề tài SKKN)
Nơi nhận:
- Hội đồng Khoa học ngành;
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
CHỦ TỊCH
(Chức vụ)
(Họ và tên)
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Mẫu 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỈNH HẬU GIANG
ĐƠN VỊ:……………………….
Hậu Giang, ngày

tháng

năm 20 ……

BIÊN BẢN
Họp Hội đồng khoa học xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm
Năm học ………..
- Thời gian:
- Địa điểm:
- Thành phần tham dự:
Các thành viên trong Hội đồng khoa học theo Quyết định số
/
ngày
tháng
năm 20………… của
V/v thành lập Hội
đồng khoa học trường (Trung tâm)…………………………………
+ Chủ trì: Đ/c………………………...,

- Chủ tịch Hội đồng

+ Thƣ ký: Đồng chí…………………………………………
- Nội dung: Xét duyệt các đề tài sáng kiến năm học …………..
I/- Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nêu mục đích yêu cầu cuộc họp.
Căn cứ kế hoạch số ………. ngày ….tháng…. năm….. của trường………
về tổ chức chấm các đề tài sáng kiến năm học …………………….; phân công
giám khảo và kết quả tổng hợp của Thư ký Hội đồng khoa học.
Hội đồng Khoa học của đơn vị đã chấm …………..đề tài sáng kiến của
đơn vị, cụ thể như sau:
- …… sáng kiến thuộc lĩnh vực quản lý
- …… sáng kiến thuộc lĩnh vực chuyên môn (đặc cách……)
- …… sáng kiến thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ
- …… sáng kiến thuộc lĩnh vực kế hoạch tài chính
- …… sáng kiến thuộc lĩnh vực công tác Đảng, Đoàn thể, hoạt động
phong trào.
Đề nghị đồng chí Thư ký thông qua bảng tổng hợp danh sách các sáng
kiến, kết quả chấm của từng giám khảo. Sau đó Hội đồng sẽ có ý kiến.
II/- Đồng chí Thƣ ký báo cáo quá trình chấm, thông qua bảng tổng
hợp danh sách các sáng kiến, kết quả chấm của từng giám khảo.
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1. Báo cáo quá trình chấm:
- Ngày ……tháng …… năm…...: Tiếp nhận các sáng kiến của các cá
nhân đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua.
- Ngày ……tháng …… năm…...: Phân công Giám khảo 1, 2.
- Từ ngày ……tháng …… năm… đến ngày ……tháng …… năm…..: Tổ
chức chấm độc lập 2 vòng.
- Ngày ……tháng …… năm…...: Tổng hợp kết quả chấm của giám khảo
- Ngày ……tháng …… năm…...: Họp Hội đồng khoa học xét duyệt các
sáng kiến kinh nghiệm năm học ……………….
2. Thông qua bảng tổng hợp dánh sách các sáng kiến kết quả chấm
của từng giám khảo
Stt

Họ và tên
Chức vụ

Tên sáng kiến

Kết quả của HĐKH đơn vị
GK1

GK2

Điểm
TB

Xếp
loại

Ông (Bà)……..

III/ Ý kiến của các thành viên trong Hội đồng
IV/- Kết luận của đồng chí Chủ tịch Hội đồng
Qua ý kiến phát biểu của các đồng chí thành viên Hội đồng, thống nhất
kết quả đánh giá, xếp loại sáng kiến của trường …………………năm học
……………………. như sau:
Tổng cộng có:
…………… đề tài xếp loại A.
…………… đề tài xếp loại B.
……………..đề tài không xếp loại.
Buổi họp kết thúc vào lúc …… giờ ……cùng ngày.
THƢ KÝ

CHỦ TRÌ
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Mẫu 3

BẢNG TỔNG HỢP
Sáng kiến năm học …………………….
(Theo Tờ trình số
, ngày tháng năm
của trường (Trung tâm) …………………………………………………..)

STT

Họ và tên
Chức vụ

Tên sáng kiến

Tóm tắt giải pháp
chính

Điểm

Ông (Bà)……..
Tổng cộng danh sách trên có ……. sáng kiến, trong đó:
- Loại A:
- Loại B:
- Đặc cách:.
- Khác:
PS: Những giáo viên được đặc cách sáng kiến ghi thành tích cụ thể vào cột
điểm, cụ thể như: giáo viên dạy giỏi cấp trường, bồi dưỡng học sinh đạt giải
gì?,....
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