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Kính gửi:  

 - Ban Giám đốc Sở; 

- Lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở.     

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ về 

việc ban hành Điều lệ sáng kiến; 

 Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến 

được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ; 

 Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh 

Hà Nam về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam; 

 Căn cứ Văn bản số 580/SKHCN-QLCN ngày 13/8/2020 của Sở Khoa học 

và Công nghệ về việc gửi tài liệu kiểm chứng và Hồ sơ đề nghị công nhận sáng 

kiến cấp tỉnh năm 2021; 

 Căn cứ Văn bản số 283/SKHĐT-HĐTĐKT ngày 25/02/2021 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc đăng ký thi đua, khen thưởng năm 2021; 

 Căn cứ các Quyết định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 2407/QĐ-SKHĐT 

ngày 26/12/2019 về Khen thưởng thành tích năm 2019; số 2322/QĐ-SKHĐT 

ngày 14/12/2020 về việc khen thưởng thành tích năm 2020. 

 Để có căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua năm 2021 theo quy định; đề 

nghị Lãnh đạo các Phòng, Trung tâm triển khai, thực hiện một số nội dung sau: 
  

1. Căn cứ vào bản đăng ký thi đua số 283/SKHĐT-HĐTĐKT ngày 

25/02/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; kết quả khen thưởng các năm 2019, 

2020 và quy định tại Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của 

UBND tỉnh; Lãnh đạo các Phòng, Trung tâm rà soát điều kiện, tiêu chuẩn của 

CBCC lập danh sách đề nghị công “sáng kiến cơ sở” và “sáng kiến cấp tỉnh”. 

 2. Hồ sơ đề nghị công nhận “sáng kiến cơ sở” và “sáng kiến cấp tỉnh” đối 

với cá nhân, cán bộ, công chức (có mẫu đơn và mẫu viết sáng kiến gửi kèm) gửi 

về Thanh tra Sở trước ngày 30/9/2021 để tổng hợp báo cáo Hội đồng sáng kiến 

cơ quan. 
  

Đề nghị Lãnh đạo các Phòng, Trung tâm phối hợp với Thanh tra Sở triển 

khai, tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu VT, TTS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Lượng 



 

 

  



 

Điều 11. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua tỉnh Hà Nam 
1. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua tỉnh Hà Nam được xét tặng cho cá nhân đạt 

các tiêu chuẩn sau: 

a) Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có ba lần liên 

tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. 

b) Có sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng mang lại hiệu 

quả cao, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong tỉnh do Hội đồng Khoa học, 

Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

thay mặt Hội đồng Khoa học, Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh ký Giấy chứng nhận. 

c) Tỷ lệ phiếu đồng ý đạt từ 90% trở lên tính trên tổng số thành viên của 

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cấp cơ sở và cấp tỉnh (nếu thành viên Hội đồng 

vắng mặt thì xin ý kiến bằng văn bản). 

2. Các trường hợp được xét, vận dụng thay thế giải pháp, sáng kiến trong 

việc xét duyệt, công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua tỉnh Hà Nam: 

Cá nhân có đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, xét duyệt, 

bảo vệ, ứng dụng; được tặng "Bằng Lao động sáng tạo" của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam và tương đương. 

3. Thời điểm đề nghị xét công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua tỉnh Hà 

Nam là năm thứ 3 cá nhân đó đạt được danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. 

Điều 12. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 
1. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở được xét tặng hàng năm cho cá nhân 

đạt các tiêu chuẩn sau: 

a) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu Lao động tiên tiến hoặc Chiến sỹ tiên tiến; 

b) Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được 

cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp 

dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục 

vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận. 

Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở không quá 

15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến hoặc danh hiệu Chiến sỹ 

tiên tiến. 

c) Đạt 2/3 số phiếu đồng ý, tính trên tổng số thành viên Hội đồng Thi đua, 

Khen thưởng cấp cơ sở (nếu thành viên Hội đồng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng 

phiếu bầu). 

2. Các trường hợp được xét, vận dụng thay thế giải pháp, sáng kiến trong 

việc xét duyệt, công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở: 

Cá nhân là thành viên tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở hoặc 

là thành viên đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, xét duyệt, bảo vệ, 

ứng dụng; được tặng "Bằng Lao động sáng tạo" của Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam và tương đương; là tác giả hoặc đồng tác giả của các Giải thưởng Nhà 

nước. 
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