
BO GIÁO DUC VÅ �ÅO TAO 
TRUONG DAI HOC KIÊN GIANG 

cONG HOA X HOI CHU NGH*A VI�T NAM 
DÙc lp - Ty do - Hanh phúe 

So:9/QÐ-ÐHKG Kiên Giang, ngàyi261háng 4..n�m 2024 

QUYÉT DINH 
V vife ban hành Quy dinh ve tiêu chuán và quy trinh xét công nhn sáng kién

tai Truong D¡i hÍc Kiên Giang 

HIEU TRUÖNG TRUÒNG DAI HOC KIÊN GIANG 

Càn ct Qyét dinh só 7s8/QÐ-TTg ngày 21/5/2014 cua Thù tueóng Chinh phi ve 
viec thành lâp Truong Dai hoc Kièn Giang: 

C�n ci Nghi dinh só 13/2012/NÐ-CP ngày 02/3/2012 cia Chinhphù v� ban hùnh 
Dieu le Sáng kiên; 

Can ct Thong tu só 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 cua BÙ Khoa hoc và 
Cong nghe ve huróng dán thi hành mÙt só quy dinh cça Dieu lë Sáng kién duegc ban hành 
theo Nghi dinh só 13/2012/NÐ-CP; 

Can cu Nghi quvêt só 11/NQ-HÐT ngày 11/6/2020 cia HÙi dóng truong Truong 
Dai hoc Kiên Giang ve viÇc ban hành Quy ché tó chiúc và hogt dong cia Truong �ai 
hoc Kien Giang: 

Theodé nghi cça Truong phong Phòng Hop tác và Khoa hoc cóng nghé. 

QUYET DINH: 
Dieu 1. Ban hành kèm theo Quyét dËnh này là Quy dinh vê tiêu chuân và quy 

trinh xét cóng nhn sáng kiên tai Truong �¡i hoc Kiên Giang. 

Dieu 2. Quyét dinh này có hiÇu lyc kÃ të ngày ký. 

Diêu 3. Truong phòng Phòng Hop tác và Khoa hoc công nghÇ, Länh �¡o các �on 
vi thuÙc, trrc thuÙc Truong và các tó chúc, cá nhân có liên quan chju trách nhiÇm thi 
hánh Quyêt dËnh nàyk 
Noi nhan: U TRUÖNG 
- Nhu Dièu 3 (dÃ th/h);/
- Ban Giám hiÇu (�ê bièt); 

Luu: VT, HTKHCN. DAI HOG 
KEN GIANG 

guyên Tuân Khanh 



BO GIÁO DUC VÀ �ÅO TAO 
TRUONG �AI HOC KIEN GIANG 

CONG HÒA X HOI CHn NGH*A VIÆT NAM 
DÙe lâp-Ty do- Hanh phúc 

QUY DINH 
Ve tieu chuân và quy trinh xét công nhn sáng kiën 

tai Truong �¡i hÍc Kiên Giang (Ban hành kèm theo Quyet dinh só FI (Q�-�HKG ngày26/4 /2021 
cua HiÇu truong Truong Dai hoc Kiên Giang) 

Chuong I 
QUY DINH CHUNG 

Diêu 1. Pham vi diêu chinh, �ôi turoyng áp dång 
1.Quy dinh này quy �Ënh chi tiêt thâm quyên, �iêu kiÇn, trinh tu, thç tåc xét 

cong nhân sáng kiên; quàn lý và thúc dây ho¡t �Ùng sáng kiên t¡i TruÝng �ai hÍc 
Kien Giang. 

2. Quy dinh này áp dung �ôi vói viên chérc (VC), nguÝi lao �Ùng (NLÐ) có 

hoat �Ùng sáng kiên tai Truong �ai hÍc Kiên Giang. 
Dieu 2. Giäi thích tir ngr 

Trong Quy dinh này, các tië ngï duÛi dây �ugc hiêu nhu sau: 

1. "Hoat dÙng sáng kiên" bao gôm các ho¡t �Ùng teo ra, áp dung sáng kiên, 

công nhan sáng kiên, thure hiÇn quyÁn và nghïa vå liëên quan �¿n sáng ki¿n. 

2. "Sáng kién cáp trrong" là sáng kién dáp úng các dièu kiÇn theo Quy dinh 

này, duoe hÙi dông sáng kiên thông qua ho�c công nhân và �ã �ugc nhân rÙng 

ho·c có thê nhân rÙng, ho·c có tác �Ùng trong pham vi toàn truong. 

3. "Tác giá sáng kién" là nguÝi truc tiép t¡o ra sáng ki¿n bàng chính lao �Ùng 
sáng t¡o cça minh. �ông tác giä sáng kiên là nhïng tác già cùng nhau t¡o ra sáng 

kiên. 

4. "Chu dau tu t¡o ra sáng kién" là co quan, to chéc, cá nhân �§u tur kinh phí, 
phuong tiÇn vt ch¥t - ký thut duói hinh thée giao viÇc, thuÃ viÇc hoãc các hinh 

thuc khác cho tác già d� t¡o ra sáng kiên. 

5. "Chuyên giao sáng ki¿n" là viÇc truyên d¡t toàn bÙ kiên thúc, thông tin ve 

sáng kién de nguoi duge chuyên giao có thê áp dång sáng kiên. 



Dieu 3. Doi turong durye công nhn sáng kién 

Dói tuong durgc công nhn là sáng kién gôm giäi pháp ký thut, giäi phápP 

quan lý. gidi pháp tác nghiÇp ho�e giäi pháp úng dung tiên bÙ ký thuát (goi chung8 
là giäi pháp) duroe hieu nhu sau: 

1. Giài pháp ký thut là cách thirc ký thut, phuong tiÇn ký thut nh�m giái 

quyet mot nhiÇm vu (mÙt vân �ê) xác dinh, bao gôm: 

a) San phâm, duói eác d¡ng: vt thê (vi dy: dung cy, máy móc, thiêt bË, linh 

kien); chât (vi då: vt liçu, chât liÇu, thuc phâm, dugc phâm, mù phâm); vt liÇu 

sinh hoe (vi då: chçng vi sinh, ché phâm sinh hÍc, gen, thre vât, �Ùng vt bieên 

�ôi gen); 

b) Quy trinh (ví du: quy trinh công nghÇ; quy trinh chân doán, phuong pháp 

phân tich mâu). 

2. Giai pháp quân Iý là cách théc to chéc, diÁu hành công viÇe thuÙc bât ky 

l+nh vrc hoat �Ùng nào, trong �ó có: 

a) Phuong pháp to chéc công viÇc (vi du: bótrí nhân luc, máy móc, thiét bi, 

dung cy, nguyên liÇu, vt liçu); 

b) Phuong pháp �ieu hành, kiêm tra, giám sát công viÇc �urçc �ánh giá là 
mang lai hiÇu quà, loi ích thiêt thuc sau khi triên khai thrc hiÇn. 

3. Giäi pháp tác nghiÇp bao gôm các phuong pháp thye hiÇn các thao tác ký 

thuat, nghiêp vy trong công viÇc thuÙc bât ký l+nh viyc ho¡t dÙng não, trong dó 

co: 

a) Phuong pháp thåc hiÇn các thç tuc hành chính (ví då: tiêp nhn, xu lý hòo 

so, don thu, tài liÇu); 

b) Phuong pháp thâm dËnh, giám �Ënh, tu vân, dánh giá; 

c) Phuong pháp tuyên truyên, �àao t¡o, giång d¡y, huân luyÇn. 

4. Giäi pháp úng dung tién bÙ kù thut là phuong pháp, cách thúc hoãc biÇn 

pháp áp dung mÙt giäi pháp ký thut dã biêt vào thrc tiën. 

ViÇc úng dung ti¿n bÙ ký thut mà không có phuong pháp, cách thée, biÇn 
pháp giäi quyét mÙt vân dê tón t¡i ho�e phát sinh trong quá trinh ing dung thi 

khong duyc coi là giai pháp úmg dung tiên bÙ ký thut. 



Dieu 4. Diêu kiÇn dÃ duoc công nhn là sáng kiên 

1. Sáng kiên là giài pháp kù thut, giäi pháp quàn lý, giäi pháp tác nghiÇp 
ho�c giäi pháp úng dung tiên bÙ ký thuât (goi chung là giài pháp), dugc Nhà 
truong công nhn nêu dáp úng dây dù các diêu kiÇn sau: 

a) Có tính mÛi trong ph¡m vi toàn Truong 
b) �� dugc áp dång ho·c áp dung thë t¡i Truong và có khà n�ng mang l¡i 

loi ich thiêt thuc; 

c) Không thuÙc �ôi turong bË lo¡i trë t¡i Khoån 2 �ieu này. 

2. Các doi tuong sau dây không duoc công nhn là sáng kiên: 

a) Giai pháp mà viÇc công bô, áp dyung giäi pháp trái vÛi trt ty công cÙng 

ho·c �¡o �uc x� hÙi; 

b) Giäi pháp là �ôi tuong dang duoc bào hÙ quyên sß hïu trí tuÇ theo quy 

dinh cùa pháp lut tinh dên thÝi diêm xét công nhn sáng kién. 

3. MÙt giài pháp �uçc coi là có tính mÛi néu tinh �¿n truóc ngày nÙp don 

công nhân sáng kiên, ho·e ngày b¯t �âu (tinh theo ngày nào sóm hon) trong pham 
vi Nhà truòng, giài pháp �áp úng dâay �ü yêu câu sau �ây: 

a) Không trùng vÛi nÙi dung các giäi pháp trong don d�ng ký nÙp truóc; 

b) Chura bË bÙc lÙ công khai trong các vän bán, sách báo, tài liÇu ký thuât �¿n 

muc c�n cú vào �ó có thê thåc hien ngay duoc; 
c) Không trùng vÛi các giài pháp cça nguÝi khác �� duãc áp dång ho·c áp 

dung thi, hoãc �ua vào kÃ ho¡ch áp dung, phÑ bi¿n ho·c chuân bË các �iÁu kiÇn 
de áp dung, phô bi¿n; 

d) Chua duroe quy dËnh thành tiêu chuán, quy trình, quy ph¡m båt buÙc phåi 

thuc hiÇn. 

4. Mot giai pháp �uoe coi là có khå n�ng mang l¡i loi ích thi¿t thuc néu viÇc 

áp dung giäi pháp �ó có khá n�ng mang l¡i hiÇu quà kinh tÃ ho·c loi ich x� hÙi. 

5. Dánh giá, công nhn ph¡m vi ánh huróng cça sáng kién dya trên các nÙi 
dung ho·c tài liÇu sau: 

a) Các chúmg cë ho�c thuyét minh vë viÇc chuyên giao, nhân rÙng viÇc áp 
dung sáng kiên ngoài ph¡m vi �on v/ co so; 

b) Các bàng chéng ho�c thuyét minh vÁ quy mô, só lugng tó chúc, cá nhân 
dugc huong loi të viÇe áp dung sáng ki¿n. 
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Dieu 5. Tác già và �ông tác giå sáng kiên 
1. Cách xác �Ënh tác giá, �ông tác giå sáng kiên: 
a) Tác già sáng kiên, �ông tác giä sáng kiÃn �ung tên �émg tên nÙp don yêu câu công nhn sáng kiên phäi là nhïng nguÝi tryc tiêp ho·c cùng nhau t¡o ra sáng kien b�ng chính lao dÙng sáng t¡o cça minh; 
b) Nhung nguròi chi tham gia hô tro, giúp viÇc cho tác giätrong quátrinh t¡o 

ra sáng kiên và áp dång sáng kiên thi không durgc coi là dông tác già sáng kiên (ví 
du: tính toán, làm thí nghiÇm, mô hinh, mau thiù, vëký thut, gia công, chê t¡o chi 
tiet, tim thông tin tu liÇu, �ánh máy; hÑ tro kinh phí, phurong tiÇn vt chât - ký 
thut). 

2. Trong trròng hãp sáng kiên có �ông tác giä và sô lugng �ông tác già vuot 
quá 03 nguoi thì các �ông tác già phài có bàn giäi trinh nêu rð nÙi dung công viÇc 
tùng nguòi tham gia t¡o ra sáng kiên nÙp kèm theo hô sa dê nghË công nhn sáng 
kiên. 

3. Phong Hop tác và Khoa hÍc Công nghÇ (P.HTKHCN) là don v/ tiêp nhân 
hô so dê ngh/ công nhân sáng kiên và có trách nhiÇm xem xét, kiêm tra, xác minh 
nhïng nguoi khai nhn là tác già (�ông tác già) sáng kien; truong hop kêt quà 
kiêm tra, xác minh cho thây �ç co sß kêt lun nhïng nguoi nÙp hô sa không �úng 
�oi tuong làtác già (�ông tác giâ) sáng kién thi có quyèn tir chôi nhn hò so. 

Chrong II 
CONG NHAN SÁNG KIÉN 

Dieu 6. Nguyên t�c và tiêu chí �ánh giá, công nhn pham vi änh hrong 
cüa sáng kiên 

1. ViÇc xét, công nhn sáng kiên và �ánh giá hiÇu quà, ph¡m vi ành huóng 

cua sáng ki�n phåi �àm bào tính dân chù, khách quan, công khai, công b£ng, thuc 
chât và �Ùng viên dugc tât cà VC, NLÐ tích cuc tham gia phong trào thi dua lao 
dÙng sáng t¡o, phát huy sáng kiên. 

2. ViÇc xem xét, �ánh giá và công nhn pham vi ånh huomg cça sáng kiên do 

HÙi �ông sáng ki¿n câp truong thrc hiÇn. Sáng kiên truóc khi duoc �Á nghË �ánh 
giá và công nhn ph¡m vi ành huÝng ß câp Truong, phäi duge don vi quán lý truc 

tiêp xác nhân vê khà n�ng áp dung t¡i don vi. 

3. DÑi vÛi sáng ki¿n có nhieu tác già thì kêt quà �ánh giá, công nhn ph¡m 

vi ånh huông cça sáng kiên �ê phyc vå công tác thi dua, khen thuong chi ghi nhn 

dôi vói tác già có tý lÇ dóng góp të s0%. Truòng hop này, trong bán mô tà cân có 
thuyêt minh nÙi dung dóng góp cça tác giä trong quá trinh thrc hiÇn. 
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4. Tác già (�ông tác giä) sáng kiên không phài dóng phí, lÇ phi trong quá 
trinh thyc hiÇn hô so �Á nghË xét, công nhn sáng kien. 

Dieu 7. Thù tåc ��ng ký và quy trinh xét công nhn sáng kien 

1. Trong thÝi gian ��ng ký thi dua dâu n�m hÍc (ho·c theo thông báo cça 
Nhà truong), các cá nhân, tó chérc du kiên có sáng kiên thyc hiÇn ��ng ký sáng kien nÙp vè P.HTKHCN (theo mâu M01-Q�SK). 

2. Quy trinh xét công nhân sáng kiên 

a) Luru do 

Thoi Biêu Don v/ chju 
trách nhiÇm gian 

Buroc Luru do 
mâu 
M02- 

QÐSK | 

M03 

- P.HTKHCN Nop hô so d� nghË công 
nhan sáng kiên câp Truong 

05 1 Cá nhan có 
ngày QDSK lien quan. 

Tiep nhân và xem xét hô so �è 
07 2 P.HTKHCN ngh/ ngày 

Tham muu HiÇu truðng ra quyêt 
dinh thành lp HÙi �ông Sáng 
kiên câp Truong (HÐSKCT) 

03 3 P.HTKHCN 
ngày 

Không �ông 

Hieu truÖng 
ký quyêt �Ënh 

01 
Hiçu truong 

ngày 

Dong 
Gri tài lieu cho thành viên HÙi 

dông 
03 5 P.HTKHCN 

ngày 

M04- 
HDSKCT hop xem xét, dánh 

giá, công nhn sáng kiên 
01 QÐSK 6 HDSKCT 

ngay 
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HÐSKCT trinh HiÇu truong ra 
quyêt dinh công nhn sáng kiên 

01 
7 HDSKCT 

ngày 

Khong dong ý 

Hieu trróng 
ký quyêt dinh 

01 
8 Hieu truong 

ngày 

Dong y 

Thông báo kêt quà �ên cá 
nhân/don vË có liên quan 

01 
9 P.HTKHCN 

ngày 

01 
10 Luu các tài liÇu liên quan P.HTKHCN 

ngày 

b) Mô tà chi tiêt quy trinh 

Buróc NÙi dung công vi�ec Trách nhiÇm 

Truóc ngày 10 tháng 5 hàng n�m (ho�c theo 
thông báo cua Nhà trurÝng), các cá nhân, tô chéc có �ê 

nghi xét công nhn sáng kiên nÙp ho so vê HÙi �ông| 
Sáng kiên câp Truong thông qua P.HTKHCN (trong 

vong 05 ngày làm viÇc). 

Ho so gom: - P.HTKHCN; 

-Don dê nghË xét, công nhn sáng kién (M02--Cá nhân liên 

QÐSK); 

1 

quan. 

- V�n b£n xác nhn cça �on v/ vê khå n�ng áp| 
dung sáng kiên; 

Báo cáo két quà thirc hiÇn sáng kiên (M03-

QDSK). 
Trong thòi h¡n 07 ngày kê të ngày ti¿p nhn hô| 

so, P.HTKHCN có trách nhiÇm xem xét hô so và 
2 P.HTKHCN 

thông báo cho tác giå sáng kién vè viÇc châp nhn hÓ 
so, ghi nhn các thông tin liên quan, luru giït hô so phù 
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hop vÛi quy dinh. Truòng hãp të chôi tiêp nhn, thông 

báo cho táác giå rõ lý do. 

P.HTKHCN tham muu HiÇu truong ra quyët 
dinh thành lp HÙi �Óng Sáng kiên câp Truong 
(HESKCT) (trong vong 03 ngày). 

3 P.HTKHCN 

Hiçu truong ký duyÇt Quyêt dËnh thành lp 4 
H�SKCT (0l ngày). Hieu truong 

Gui tài liÇu (bao gôm Quyêt dËnh thành lp 
HÐSKCT, Báo cáo kêt quà thårc hiÇn sáng kiên, các 

5 
v�n bàn có liên quan khác,...) cho các thành viên HÙi P.HTKHCN 

dông (03 ngày). 

Trong vòng 10 ngày kê tiù ngày nhn tài lieu, 
HÐSKCT hÍp xem xét, �ánh giá, công nhn sáng kiên 

(O1 mgày). 
6 HÐSKCT 

Trong vòng 05 ngày kê tu ngày HÐSKCT hop, 

Thuong tryc HÐSKCT tp hop hô so, trinh HiÇu 
truong ra quyêt dinh công nhn sáng ki¿n (01 ngày). 

Hieu trrong phê duyÇt Quyêt dËnh công nhn 
sáng kiên (O1 ngày). 

7 HDSKCT 

8 NG 
Hieu truong 

Thong báo kêt quà �ên cá nhân/don vi có liên iAN 
9 

quan (01 ngày). 
P.HTKHCN 

10 Luru tru hô so theo quy dËnh (01 ngày). P.HTKHCN 

Dieu 8. HÙi �ông sáng kiên 

1. HÙi �ông Sáng kién câp Truong (HÐSKCT): 
a) HiÇu truöng quyêt djnh thành lp H�SKCT �ê xét duyêt, công nhn sáng 

kiên trong ph¡m vi Nhà truÝng. 

Thành phân HÙi dông Sáng kién gôm có Chù tjch, Phó Chç tich HÙi �Óng. 

Uy viên thur ký, các chuyên gia hoäc nhïng nguÝi có trinh �Ù chuyên môn vÁl+înh 
vyc có liên quan dên nÙi dung sáng kiên, �¡i diÇn cça Công doàn và các thành 

phan khác theo quyét djnh cça HiÇu truong. 

b) Thành viên H�SKCT d�ng ký tác già sáng kiên ho·c tham gia t¡o ra sáng 
kiên thi không �ugc tham gia châm diêm và xét sáng kiên dó. 

c) Truong hop sáng kiên duoe t¡o ra do nhà nuóc dâu tu kinh phi phuong 
tien vat chât - ky thut và ngurÝi dúng dâu co só xét công nhn sáng kiên chính là 
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tác già sáng kiên, thi nguròi déng dâu co sß xét công nhn sáng kiên không dugc 

là thành viên cça HÙi �ông Sáng kiên khi xét sáng kiên �ó. 

2. Nhiem vu cça HÙi �ông sáng kien: 

a) HDSKCT có nhiÇm vy tô chúe dánh giá mÙt cách khách quan, trung thyc 

giai pháp duoe yêu câu công nhn sáng kiên, trong dó phán ánh dây �ç ý kien cua 

các thành viên, kêt quà biêu quyêt cça HÙi dông. 

b) Tap hop, xem xét, kiêm tra và thâm dinh hô sa yêu câu công nhn sáng ki�n. 

Hoac làm thú tue cho rút don yêu câu công nhn sáng kiên khi nguoi nÙp �on có yêu 

cu. 

c)To chuc xét duy�t, hoàn tât thçtåc hop xét sáng kiên và thâm tra, xác minh 

sáng kien, trinh HiÇu truong ra quyêt dËnh công nhn sáng kiên. 

d) Thrc hien �úng các quy dËnh cça pháp lut ve giï bí mt, công bô thông 
tin có liên quan dên sáng kiên là dôi tugng duçe xét duyÇt, công nhn. 

3. Quy trinh hÍp xét, �ánh giá và công nhân sáng kiên dugc thårc hiÇn theo 

trinh tu sau: 

a) Thu ky HÐSKCT báo cáo tóm t�t nÙi dung, hiÇu quà và ph¡m vi ânh 

huong cua tëng sáng kiên; 

b) Các thành viên HÙi �ông nhn xét dánh giá, phàn biÇn; 

c) Chù tich HÙi �ông tóm t�t, kêt lun nhn xét, �ánh giá sáng kiên; 

d) HÙi �ong tién hành ch¥n �iÃm theo tiêu chí và cách tính �iem sáng kiÃn 

thong qua theo quy dËnh t¡i �iêu 09 cça Quy �Ënh này; 

d) Thu ký HÙi �ông lp và thông qua biên b£n hop xét sáng kiên; 

- Tông hop kêt quà xét công nhn sáng kiên trinh HiÇu truong công nhn 

sáng kiên ho�e thông báo không công nhn sáng kiên. 

Dieu 09. Dánh giá, công nhn sáng kiên 

1. Sáng kiên câp Truong dugc thành viên HÙi �ông sáng kiên châm theo 

thang diêm 100, nhò nhât là 01 diêm, gôm các tiêu chí:

Tiêu ch Diem TT 

Sáng kiên có tính mói (chi chon 01 trong 06 noi dung bên durói) 

40 
1 Hoàn toàn mói, dugc áp dung �âu tiên 

30 
2 Có cai ti¿n so vói giài pháp truóc dáy vÛi múc dÙ khá 



9 

TT chí Diêm 
3 Có cài tiên so vÛi giåi pháp truóc �ây vÛi múc dÙ trung binh khá 

25 

4 Có cài tién so vÛi giái pháp truóc dây vÛi mtc dÙ trung binh 20 
5 Có cai tiên so vói giài pháp truóc dây vÛi múc �Ù ít hon trung binh 10 

6 6 Không có yêu tô mói ho·c sao chép të các giài pháp �ã có truóc �ây |0 
Sáng kiên có khà n�ng áp dång (chi chon 01 trong 04 noi dung bên 

duói) 

1 Có pham vi áp dung trên câp truong 20 

2 Có pham vi áp dung trong toàn trurong 15 

Có pham vi áp dång trong don vi 10 

4 Khong khà n�ng áp dung trong trrong 0 

IL Sáng kiên có khä n�ng mang lai hiÇu quà thiêt thrc (chi chon 01 
III 

trong 05 nÙi dung bên duói) 

|ICó hiÇu quå vÛi múc �Ù tot 40 
KIEN 2 Có hiÇu quå vÛi múc �Ù khá 30 

3 Có hiÇu quà vói múc �Ù trung binh 20 

4 Có hiÇu quå vói múc �Ù it hon trung binh 10 

5 Không có hiÇu quå kinh tê và loi ích x� hÙi 

| Tông cÙng: (là diêm cÙng cça 03 Muc: 1, II và IIID 
Ghi chú: HiÇu quà phái dugc do luromg: hiÇu quà tót (75%-100%); khá (51%-74,9%); 
trung binh (25%-50,9%6); ít hon trung binh (drói 25%) và không teong úng các giá | tri hiêu quá (0%) so vÛi truóc khi trién khai. 

2. Phuong pháp châm �iÃm 

a) Thành viên HÙi �ông �ánh giá sáng kiên b�ng cách cho �iêm theo thang 
diem dã quy dinh. Phiéu hop lÇ là phi�u cho diêm b£ng ho·c thâp hon diem tói �a 
dã ghi trên phiêu tuong úng cho tùmg tiêu chí �ánh giá; 

b) Só diÃm duoc làm tròn tói hàng �on v/ cho tërng tiêu chí (theo quy t�c làm 
tròn so), ví då: T¡i tiêu chí tính mói, nêu �ánh giá �¡t tir 35,1 �ên 35,4 diem thì 
châm là 35 diêm; nêu �¡t tër 35,5 dén 35,9 diêm thi châm là 36 diêm. 

3. Xép lo¡i sáng kiên: 

a) Truong hãp sáng kiên �¡t yêu câu, sáng kiên dugc công nhn o (01) trong 
(03) múc xêp lo¡i sau: 
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- Xuât s�c: khi có só tông diêm trung binh d¡at tir 85 tro lên;

- Khá: khi có tông sô diêm trung binh d¡t tir 65 dên durói 85; 

- Trung binh: khi có tông só diêm trung binh d¡t tir 50 �én drói 65; 

b) Sáng kiên không dat yêu câu khi roi vào mÙt (01) trong ba (03) truong 

hop sau: 

- Có tông sò diêm trung binh cça 03 Muc I. II và lII Kho£n 1, �iêu này �¡t 

duoi 50 diem: 

-Sáng kiên có tinh mói d¡t tông só diÃm trung binh duói 20 diêm; 

Sáng kiên có khà n�ng mang l¡i hiÇu quâ thiêt thuc d¡t tông sô diêm trung 

binh duoi 20 �iêm. 

Dieu 10. Công nhn và hüy bô viÇc công nhn sáng kiên câp co so 

1. Nguoi �ugc công nhn sáng kiên 

a) Nguroi duoc công nhn sáng kiên là tác già sáng kiên trre tiêp t¡o ra sáng 

kien b�ng chính lao dÙng sáng t¡o cua mình. 

b) Tác già sáng kiên ho·c các �ông tác giå sáng kiên (nêu có) và tý lÇ �óng 

góp cça tiëmg dông tác gia. 

Trong truong hop sáng kiên do nhiéu nguoi t¡o ra, nhung chi �ê nghË công 

nhân sáng kiên cho mÙt nguròi thì nguòi duoc công nhân là tác già sáng kiên phài 

có ty lÇ �óng góp tri tuÇ nhiêu nhât cho viÇc t¡o ra sáng kiên. 

2. Cong nhân sáng kiên câp truong 

Can cu kêt quå xét công nhn sáng kiên, HÐSKCT hoàn t¥t thç tåc trinh 

Hieu truong ra quyêt dinh công nhn sáng kiên. Kêt quà công nhn sáng kiên theo 

quy dinh này duoc sù dung làm tiêu chí trong binh xét thi dua khen thurong hàng 

n�m cça Truong. 

3. Theo yêu câu cça co quan, tô chúc, cá nhân, HiÇu truong có quyên quyêt 

dinh hüy bò viÇc công nhn sáng kiên và thông báo cho tác già t¡o ra sáng kiên 

trong các truong hop sau dây: 

a) Nguoi nÙp don yêu câu công nhn sáng kieên không phài là tác giä sáng 

kien; 

b) Dôi tugng dugc công nhn là sáng kiên không dáp úng �ây �ù các diêu 

kien quy dijnh t¡i Kho£n 1, �iêu 4 Quy dinh này ho·c viÇc áp dång, chuyên giao 

dôi tuong dó xâm ph¡m quyên sß hïu trí tuÇ cça ngudi khác. 
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DiÁu 11. Môc thoi gian hoàn thành 

Hoi dông Sáng kiên së làm viÇc và công bÑkêt quå công nhân sáng kiên câp Truong truóc ngày 15 tháng 6 hàng n�m. 

Chuong Il 
DIÉU KHOÁN THI HÄNH 

Dieu 12.Trách nhiÇm cüa cá nhân, don vË 
1. Lanh d¡o Nhà truong, länh d¡o các don vË và các tô chéc, cá nhân liên 

quan có trách nhiÇm tô chéc thuc hiÇn nghiêm túc các quy �Ënh vê quy trinh xét, 
công nh¡n sáng kiên �uge quy dinh t¡i Quy dËnh này. 

2. Tác già sáng kiên: chËu hoàn toàn trách nhiÇm nêu xåy ra tranh châp vÁ 
b£n quyên có liên quan dên nÙi dung sáng kiên; phoi hop vÛi các don vË tri¿n khai 
thë nghiem, áp dung sáng kiên. 

Diêu 13. Quyên cüa Trurong, tác giä sáng kiên và nguoi tham gia tô chrc_ 
áp dung sáng ki¿n làn �àu 

1. Vói tu cách là chç �âu tu t¡o ra sáng kiên, Truong �i hÍc Kiên Giang có ôNG 
quyên: 

a) Ap dung sáng kiên; 
b) Chuyên giao sáng kiên cho tô chéc, cá nhân khác áp dång theo quy �Ënh 

cua pháp lut. 

2. Quyên loi cça tác giá, �ông tác già 

1AG 

a) Duge ghi nhn là tác giä sáng kiên trong quyët dinh công nhn sáng ki¿n 
và duoc nêu danh tác già sáng kiên khi sáng kién �ugc phô bi¿n, giÛi thiÇu; 

b) Nhn thù lao theo quy dinh t¡i �iêu 14; 

c)Huong các chê �Ù khuyên khích khác theo quy �Ënh cça pháp lut vÁ thi 

dua, khen thuÛng và pháp lut vê khoa hÍc và công nghÇ; 

d) Ap dung và chuyên giao sáng ki¿n cho to chéc, cá nhân khác, trù truong 
hop sáng kiên là dôi tugng thuÙc quyên sÝ hïu trí tuÇ cça chü dâu tu t¡o ra sáng 

kiên và truòng hop giïa tác giå sáng kiÃn và chç �§u tu t¡o ra sáng kiÃn có thôa 

thuan khác; 
d) Các quyên quy �Ënh t�i kho£n 1 �iêu này, trong truòng hgp tác già sáng 

kiên �ông thoi là chç dàu tu t¡o ra sáng ki¿n. 
3. Doi vói sáng kiên �ã �uçc công nhn, nguoi tham gia tô chúc áp dång 

sáng kién làân �àu có quyên nhn thù lao theo quy �Ënh t¡i �iÁu 14. 
4. ViÇc áp dung, chuyên giao sáng ki¿n quy dinh t¡i khoàn 1 và khoàn 2 Diêu 

này không d�uçc xâm ph¡m quyên só hïu trí tuÇ dang duge båo hÙ, các quyên và 
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loi ích hop pháp cça tô chúc, cá nhân khác và không duçc trái vói quy dinh cça 

pháp luat. 
Diêu 14. Tài chính trong ho¡t �Ùng sáng kiên 
1. ViÇc chi trå thù lao cho tác già, �ông tác già và nguði tham gia t¡o ra sáng 

kiên thrc hiÇn theo quy dinh cça pháp lu�t. 

2. Xác dËnh tiên làm lgi do áp dång sáng kiên: 

a) Tien làm lgi do áp dång sáng kiên là tông sô tiên tiêt kiÇm të tât cà các 

khoàn loi trrc tiêp có duoc të viÇc áp dång sáng kiên, sau khi �ã trë các chi phí 

phát sinh do viÇc áp dång sáng kiên. 
b) Tiên làm lqi trrc tiêp dugc xác djnh trên ca so so sánh thrc tr¡ng kinh tê, 

ky thut truóc và sau khi áp dång sáng kiên. 

c)Tiên làm loi gián tiÇp të viÇc áp dung sáng kién không duge tinh khi xác 

dinh tiên làm loi. 
3. Tai chinh trong ho¡t �Ùng sáng kiên 
Kinh phí phåc vy các cuÙc hop HÙi �ông sáng kiên câp Truong theo Quy 

ché chi tiêu nÙi bÙ và duãc trich të kinh phi ho¡t dÙng khoa hÍc công nghÇ cça 

Truong. 
Diêu 15. Giäi quyêt tranh châp, khiêu nai, tô cáo 

1. Các tranh châp vê quyên và nghïa vy cça tác giä sáng kiên, nguoi tham 

gia tô chúc áp dung sáng kiên duçc giäi quyêt theo quy �inh cça pháp lut vê tô 

tung dân så. 

2. Doi vói VC, NLÐ vi ph¡m các quy dËnh vê ho¡t �Ùng sáng kién, viÇc khiÃu 
nai, to cáo và giai quyêt khiêu nai, to cáo �ugc thuc hiÇn theo quy djnh cça phááp 

lut ve khieu n¡i, tô cáo. 

DiÁu 16. DiÁu khoân thi hành 

1. Quy dinh này có hiÇu luc kê të ngày ký ban hành. 

2. Phong Hop tác và Khoa hÍc Công nghÇ chju trách nhiÇm theo dõi, huóng 

d�n viÇc thyc hiÇn Quy �inh này. 
3. Trong quá trinh thsrc hiÇn, quy dËnh này có thê dugc �iêu chinh, bô sung 

cho phù hop vói thåc tÃ vói các quy dËnh mói cça Nhà nuóc, các bÙ và ban ngành 

liên quan.J. 
HI�U TRUÓNG 

TRU�NG al 
DAI DAI HOC )° 

KIEN GIANG1A 
. Nguyén Tu¥n Khanh 
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TRUONGHARHON KIÉNGIANG 
DONPYIH 

KTENCIAG 

cONG HÓA XÅ HOI CHÚ NGH*A VI�T NAM 
Doc lap - Ty do - Hanh phúe 

Kien Giang, ngày.. tháng... nam 20.. 

PHIÉU DÄNG KÝ SÁÁNG KIÉN 
NAM HOC:. 

Kinh gii: HÙi dòng Sáng kiên Truorng DHI Kiên Giang 

He ten tác già (dai diçn nhóm tác già): 

Chuc vu: 

Don vi công tác: 

Trinh do chuyên môn: 

Ten sáng kien: 

Linh vc áp dung: 

Thoi gian thurc hiÇn: 

Liru ý: các sáng kiên có thé dugc áp dung trong 01 hoc ký hoãc cá nám hoc) 

NGUOI D�NG KÝ XÁC NH CUA DON VI 
QUAN LY TRrC TIÉP 

(Ký và ghi rõ hÍ tên) 
(Ky và ghi ro ho tên) 

A 



Dyc 
V 

M02-QDSK oTRUONG 
CaNAONOX HQI CHn NGHÍA VIET NAM 
KIEN GIAMBVe op-Ty do- Hanh phúe 

DON DÉ NGH.
Xét, công nhn sáng kiên n�m hÍe ... 

Kinh gri: HÙi dông Sáng ki¿n TruÝng D¡i hÍc Kiên Giang 
Ho và tên tác già (dai dien nhóm tác giä): 
Trinh dÙ chuyên môn: 

Chuc vu: 

�on vi công tác: 

Các dông tác giå (nêu có) 

s Ho vàNgày Noi công Chrc Trinh �Ù| Ty lÇ (%) �óng Ký tên 
TT tentháng| tác danh chuyên góp vào viÇe t¡o 

n�m môn ra sáng kieên 

|(ghi rö �ôi vói 

ting dông tác giá.| 
neu có) 

sinh 

De nghË HÙi �ông Sáng kiên công nhn sáng kiên n�m hoc ... nhu sau: 

1. Ten sáng kiên: 

2. L+nh vc áp dång: 

3. Sy ean thiêt, muc �ich cça viÇc thyrc hiÇn sáng kiên: 

4. Tóm tat cça sáng kiên: 

5. Pham vi áp dång: 

6. Hiçu quà �¡t �ugc: 

7. Danh sách nhïng ngurôi dã tham gia áp dång thë ho·c áp dung sáng kiên lân dâu (nêu 

có): 
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s Ho và Ngày Trinh do NÙi dung công 
chuyên viec hô tro 

Noi cong Chrc 
TT tên tháng tác danh 

n�m môn 

sinh 

XÁC NHAN CÙA �ON V. 
QUAN LY TRUC TIEP 

(Ký và ghi rð ho tên) 

ngay.. tháng.. n�m ... 

NGUOI DE NGH. 
(Ký và ghi rõ hÍ tên) 
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TRUONGSAYRDE KLAN GIANG cONG HOA XÄ HOI CHU NGHÍA VIÆT NAM 

HON VJQE.JOk 
KIEN GIANG 

DÙc lâp-1Ty do - Hanh phúe 

Kiên Giang, ngày... tháng ....n�m... 

BAO CÁO 
KET QUÅ THVC HIÆN SÁNG KIÈN 

Ho ten tác già (�ai diÇn nhóm tác giä): 

Trinh do chuyên môn: 

Chuc vu: 

Don vi cong tác: 

Các �ông tác già (néu có) 

s Ho và Ngày Noi công | Chrc Trinh �Ù| Ty lÇ (%) �óng | Ký tên 

TT tên tháng danh chuyên góp vào viÇc t¡o 

ra sáng kien 

(ghi ro �ôi vÛi 

ting dong tác già. 
neu có) 

tác 

n�m mön 

sinh 

1. L+nh vrc áp dång cça sáng kiên: 

2. Sy cân thiêt, måc dích cça vi�e thvc hiÇn sáng kiên 

3. Mô tà nÙi dung cça sáng kiên 

3.1. Tinh mói 

- Có sáng t¡o, cài tiên, bô sung ho·c phát hiÇn và xây dång �urgc nÙi dung 
phuong pháp mói, có tính �Ùt phá phù hãp và nâng cao hiÇu quá, chât lugng trong công 

viÇc 

-Ung dung khoa hÍc ký thut vào công viÇc må truóc �ây chura dugc áp dång t 

don vi. 

3.2. Tinh khoa hoe: có co sß lý lun vïng vàng, lun cir khoa hÍc, xác thurc, lun 

chúng thuyét phåc, logic vói vân �ê trinh bày. 
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3.3. Tinh thrc tiên: sáng kién có khà näng áp dång, pho hãp vÛi diÁu kiÇn công 
viÇe dang thrc hiÇn và dã úng dung thành công trong don viË (có tài liÇu, sô liçu minh 

chúng). 
3.4. Tinh hiÇu quä: Sáng kiên dem lai hiçu quà trong công viÇc (dân chúrng các 

so lieu. két quå chinh xác làm noi bât tác dung, hiÇu quà cça sáng kién dä áp dång) 

4. Pham vi áp dång: 

5. Két quå, hi_u quå mang lai 

6. Khá n�ng áp dyng cça sáng kiéa (có th� trién khai áp dung rÙng toån truomg 

hay tai don vi/chuyên môn) 

7. Mye dich và nhïng �iem khác biÇt �urge áp dyng cüa sáng kiên 

8. Thoi gian thyc hiÇn sáng kiên 

9. Kién nghË, �Ã xuât 

*Luru ý: 
Hô sa goi kèm theo báo cáo là các tài liÇu có liên quan khác vê sàn phâm và lãi 

ich thiet thuc cça sáng kiên hay các nguôn minh chéng khác (nêu có). 

- Giây ùy quyên cça tác già trong truong hop tác giå sáng kiên üy quyên cho 

nguoi khác déng tên báo cáo sáng kiên. 

Truong hop nhïng sáng kiên có cùng mÙt nÙi dung do nhiêu tác già nÙp don 

xét, công nhn sáng kiên thi tác giå nào nÙp �on truóc tiên së �uçc tính là tác già cça 

sáng kién. /. 

XAC NH¬N CÚA ÐON V. 

QUAN LY TRrC TIÉP 
(Ký và ghi rõ hÍ tên) 

NGUOI BÁO CÁO 
(Ký. ghi rõ ho và tên) 
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HODONGGÁNG KIÉN Doc lap-Ty do- Hanh phúe 
Kien Giang, ngày .. tháng...n�m.... 

PHIEU DÁNH GIÁ, NHAN XÉT SÁNG KIÉN 
1.Tên sáng kiên: ... 

2. Ho và ten tác già sáng ki¿n: 
3. Ho và tên thành viên �ánh giá, nhn xét:. 

4. Noi dung �ánh giá (châm diêm) 

TT Tiêu chí Diêm 
Tôi Dánh giá 
da 

Sáng kiên có tính mói (chi chon 01 trong 06 noi dung bên 
I 

drói) 

1 Hoàn toàn mÛi, �uroc áp dång dâu tiên 40 

2 Có cai tiên so vÛi giäi pháp truóc �ây vÛi méc �Ù khá 30 

Có cài tiên so vÛi giäi pháp truóc dây vÛi méc �Ù trung binh| 3 25 khá 
4 Có cài tiên so vÛi giäi pháp truóe �ây vÛi múc �Ù trung binh 20 

Có cai tiên so vÛi giäi pháp truóc �ây vÛi méc �Ù ít hon trung 10 binh 

Không có yêu tô mÛi ho·c sao chép tù các giài pháp �ã có 
truóc �ây 0 

Sáng kiên có khà n�ng áp dyng (chi chon 01 trong 04 nÙi 
II 

dung bên duói) 

Có pham vi áp dung trên câp truong 
2 Có pham vi áp dung trong toàn truòng 

Có pham vi áp dung trong don vi_ 

20 

15 

10 

4 Khong khà n�ng áp dung trong truröng 
III Sáng kiên có khà nng mang l¡i hiÇu quà thi¿t thve (chi 

chon 01 trong 05 nÙi dung b�n dirúi) 
1C6 hiÇu quå vói múc �Ù tóu 
2 2 Có hieu quà vói múrc dÙ khá 
3 Có hiçu quà vÛi mrc �Ù trung binh 

40 

30 

20 
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Diem TT Tiêu chí 

10 4 Có hiçu quà vói mre dÙ it hon trung binh 

0 5 Khong có hiçu quà kinh tê và loi ich xa hÙi 

100 Tông cÙng: (là diêm cong cüa 03 Muc: I. II và lI) 

Ghi chu: Hiçu qui phài duoe do uong: hieu quà tót (75%-100%); khá 

(510-74.06); trung binh (256-50,9%); it hon trung binh (d1rói 25%) và 

kihong trng ing các giá trj hieu quå (0%) so voi truóc khi triên khai. 

5. Nhan xét: ... 

6. Nep logi 

Thành viên �ánh giá, nhn xét 

(ký. ghi rö ho tên) 

Ghi chú: 
- Thành viên HÙi �ông châm �i¿m theo thang �iem dã quy dinh, phieu có só �iÃm 

hop lê là phieu cho diêm b�ng ho·c thâp hon diêm tôi da theo quy dinh dôi vÛi tëng tièu 

chi. 

Diém toi da cça 2 tiêu chi: có tinh mói, có khà n�ng mang l¡i hiÇu quà thièt thre 

phai dat të 20 diêm tro lên, nêu duói 20 diêm thi sáng kiên không �¡t. 

- Xép loai sáng kiên theo diêm: 

+ Xuát sác: tù 85 di¿m tro lên 

+ Giói: të 65 d¿n duói 85 diÃm 

+Khá: tr 50 dên duói 65 diêm 

+Khong dat: duói 50 diém. 


