
UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 33 /2015/QĐ-UBND

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

      Đà Nẵng, ngày  09  tháng11  năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến có tác dụng, 

ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 
quy định chi tiết 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 Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ 
ban hành Điều lệ Sáng kiến;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen 
thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số  
          /TTr-SKHCN ngày       tháng 10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hoạt động xét công nhận 
sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.



                                                                                                                                   

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công 
nghệ, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, mặt trận, hội, đoàn thể 
thành phố, các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH

  Huỳnh Đức Thơ



                                                                                                                                   

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

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

QUY ĐỊNH
Xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng

đối với thành phố Đà Nẵng
(Ban hành kèm theo Quyết định số  33 /2015/QĐ-UBND

 ngày 09 / 11 /2015 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng và đối tượng điều chỉnh
1. Quy định này quy định chi tiết về điều kiện, trình tự, thủ tục xét công nhận 

sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng.
2. Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có sáng kiến được áp dụng và 

công nhận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Cơ sở bao gồm các đơn vị là pháp nhân theo quy định của pháp luật; các đơn 

vị không có tư cách pháp nhân nhưng có thể nhân danh chính mình tham gia quan hệ 
pháp luật dân sự một cách độc lập; các đơn vị có con dấu, tài khoản riêng, hoạch toán 
kinh tế phụ thuộc pháp nhân cấp trên và được pháp nhân cấp trên ủy quyền, ủy nhiệm 
thực hiện việc công nhận sáng kiến ở đơn vị bằng văn bản hoặc quy định nội bộ.

2. Sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc 
giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (gọi chung là giải pháp) đáp ứng đầy đủ các điều 
kiện: Có tính mới trong phạm vi cơ sở, đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ sở, có 
khả năng mang lại lợi ích thiết thực và được cơ sở công nhận.

3. Tác giả sáng kiến là người trực tiếp tạo ra sáng kiến bằng chính lao động sáng 
tạo của mình. Đồng tác giả sáng kiến là những tác giả cùng nhau tạo ra sáng kiến. 

Điều 3. Nguyên tắc xét công nhận
1. Chính xác, công khai, dân chủ, công bằng, kịp thời.
2. Mỗi sáng kiến chỉ được công nhận một lần theo Quy định này.



                                                                                                                                   

Chương II
ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN XÉT CÔNG NHẬN

Điều 4. Điều kiện xét công nhận
Sáng kiến được xét công nhận là sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành 

phố nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
1. Đáp ứng các quy định tại Điều 3, Điều 4, khoản 4 Điều 7 Điều lệ Sáng kiến 

ban hành kèm Nghị định số 13/2012/NĐ-CP;
2. Được áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và được cơ sở đóng trên địa 

bàn thành phố công nhận là sáng kiến;
3. Thời gian kể từ khi sáng kiến được áp dụng lần đầu trên địa bàn thành phố 

đến khi nộp đơn yêu cầu xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành 
phố không quá 02 năm;

4. Tại thời điểm xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành 
phố không có tranh chấp về quyền tác giả; không có khiếu kiện, tố cáo liên quan đến 
nội dung hồ sơ xét công nhận.

Điều 5. Tiêu chuẩn xét công nhận
Sáng kiến được công nhận là sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành 

phố nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sau đây:
1. Có tính mới trong phạm vi thành phố;
2. Mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế, xã hội đối với thành phố.
Điều 6. Tính mới của sáng kiến
Sáng kiến được coi là có tính mới trong phạm vi thành phố nếu tính đến trước 

ngày nộp đơn yêu cầu công nhận sáng kiến tại cơ sở hoặc ngày áp dụng lần đầu (tính 
theo ngày nào sớm hơn), trong phạm vi thành phố, sáng kiến đáp ứng đầy đủ các điều 
kiện sau đây:

1. Không trùng với nội dung của giải pháp trong đơn đăng ký sáng kiến nộp 
trước;

2. Không trùng với giải pháp của tác giả khác đã được áp dụng, hoặc đưa vào 
kế hoạch áp dụng, phổ biến hoặc chuẩn bị các điều kiện để áp dụng, phổ biến;

3. Chưa được biết đến và chưa có giải pháp nào của người khác trùng với giải 
pháp đó được mô tả trong các văn bản, sách báo, tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào có 
thể tiếp cận công khai trong phạm vi thành phố, đến mức căn cứ vào đó có thể thực 
hiện ngay được;

4. Chưa được quy định thành tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm bắt buộc phải thực 
hiện.



                                                                                                                                   

Điều 7. Mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế, xã hội đối với thành phố
Sáng kiến được coi là mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế, xã hội đối với thành 

phố nếu việc áp dụng sáng kiến đó mang lại:
1. Hiệu quả kinh tế: Tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao 

năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và các lợi ích kinh tế khác;
2. Lợi ích xã hội: Cải thiện điều kiện sống, làm việc, giải quyết công ăn việc làm, 

nâng cao thu nhập cho người lao động, ổn định trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi 
trường, phát triển bền vững và các lợi ích xã hội khác;

3. Các tác động, ảnh hưởng tích cực khác: Nâng cao vị thế, hình ảnh của thành 
phố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao nhận thức cộng đồng và các tác 
động, ảnh hưởng tích cực khác.

Chương III
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT CÔNG NHẬN

Điều 8. Hồ sơ yêu cầu xét công nhận
1. Thành phần Hồ sơ bao gồm:
a) Đơn đề nghị công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố 

của tác giả sáng kiến hoặc cơ sở nơi sáng kiến được công nhận (Phụ lục I);
b) Bản mô tả sáng kiến (Phụ lục II);
c) Quyết định công nhận sáng kiến hoặc Giấy chứng nhận sáng kiến của cơ sở 

nơi sáng kiến được công nhận;
d) Văn bản chấp thuận việc công nhận sáng kiến của cơ quan có thẩm quyền 

trong trường hợp sáng kiến do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ 
thuật và tác giả tạo ra sáng kiến là người đứng đầu cơ sở;

đ) Các tài liệu liên quan khác để chứng minh, làm rõ về tính mới, việc áp dụng, 
khả năng nhân rộng và việc mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế, xã hội của sáng kiến 
(nếu có).

2. Hồ sơ được lập thành 01 bộ và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ.  
Điều 9. Thời gian và trình tự xét công nhận

1. Thời gian
a) Việc xét công nhận sáng kiến có tác dụng ảnh hưởng đối với thành phố được 

tiến hành mỗi năm một lần vào Quý IV hằng năm.
b) Đối với những trường hợp đặc biệt, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

xem xét từng trường hợp cụ thể và tổ chức xét công nhận theo đúng trình tự tại Quy 
định này.



                                                                                                                                   

2. Trình tự
a) Tổ chức, cá nhân yêu cầu xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng 

đối với thành phố lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 và gửi trực tiếp hoặc qua 
đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ trong thời gian từ ngày 01 đến ngày 30 
tháng 11 hằng năm. 

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và 
Công nghệ có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo các quy định 
tại Điều 4 và Điều 8 của Quy định này và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ 
(nếu cần).

c) Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ, Sở Khoa 
học và Công nghệ có trách nhiệm thành lập, tổ chức các phiên họp của các Hội đồng 
tư vấn chuyên ngành để đánh giá tác dụng, ảnh hưởng của sáng kiến đối với thành phố 
và trình kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn chuyên ngành cho UBND thành phố.

d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở 
Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm trình Chủ tịch 
UBND thành phố ban hành Quyết định công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng 
đối với thành phố và gửi Quyết định đến các cơ quan có liên quan. 

đ) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch UBND thành phố ban 
hành Quyết định công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố, Sở 
Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận cho các tác giả/đồng tác giả có sáng kiến 
có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đề nghị 
xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố.

Điều 10. Hội đồng tư vấn chuyên ngành
1. Thành phần
a) Hội đồng tư vấn chuyên ngành gồm có Chủ tịch Hội đồng và các thành viên. 

Mỗi hội đồng tư vấn chuyên ngành có số lượng từ 5 đến 9 thành viên, gồm đại diện 
Liên đoàn Lao động thành phố, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố và 
các chuyên gia có chuyên môn hoặc kinh nghiệm phù hợp với nội dung sáng kiến được 
đánh giá, đại diện cơ quan quản lý và đơn vị sử dụng sáng kiến tùy theo từng trường 
hợp cụ thể. Thư ký giúp việc Hội đồng là cán bộ của Sở Khoa học và Công nghệ.

b) Những trường hợp không được tham gia Hội đồng: Tác giả, đồng tác giả của 
sáng kiến được đánh giá, vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của các tác 
giả, đồng tác giả đó hoặc người có quyền và lợi ích liên quan khác.

2. Trách nhiệm của các thành viên Hội đồng
a) Đảm bảo trung thực, khách quan, nguyên tắc dân chủ trong việc tư vấn và 

chịu trách nhiệm về các ý kiến tư vấn của mình.



                                                                                                                                   

b) Không được công bố, cung cấp thông tin về sáng kiến khi chưa được sự đồng 
ý của Sở Khoa học và Công nghệ, cơ sở công nhận sáng kiến và tác giả sáng kiến.

3. Phương pháp làm việc
a) Chủ tịch Hội đồng chủ trì các phiên họp Hội đồng. 
b) Các cuộc họp của Hội đồng tư vấn chuyên ngành phải có ít nhất 2/3 số 

thành viên có mặt mới được coi là hợp lệ. 
c) Hội đồng thảo luận chung để thống nhất quan điểm, phương thức đánh giá, 

cho điểm đối với từng tiêu chí trước khi từng thành viên Hội đồng nhận xét, chấm điểm 
độc lập.

d) Các thành viên Hội đồng đánh giá độc lập, ghi nhận xét và cho điểm đối với 
từng tiêu chí đánh giá, từng sáng kiến được đánh giá. 

đ) Sáng kiến được đề nghị công nhận là sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng  đối 
với thành phố phải được ít nhất 2/3 ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng dự họp.

e) Thư ký ghi chép ý kiến chuyên môn của các thành viên và kết luận của Hội 
đồng trong biên bản làm việc và các văn bản liên quan của Hội đồng.

g) Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng có thể mời chuyên gia tư vấn về mặt 
chuyên môn cho Hội đồng; làm việc, trao đổi với các tác giả sáng kiến và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan hoặc khảo sát thực tế để có đủ cơ sở đánh giá sáng kiến.

Điều 11. Kinh phí hoạt động xét công nhận tác dụng, ảnh hưởng của sáng kiến 
đối với thành phố

1. Kinh phí hoạt động xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành 
phố được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ hằng năm của Sở 
Khoa học và Công nghệ.

2. Kinh phí được sử dụng chi cho các nội dung: Tổ chức các buổi họp, buổi khảo 
sát thực tế của Hội đồng tư vấn chuyên ngành, photo tài liệu và văn phòng phẩm.

3. Mức chi cho Hội đồng tư vấn chuyên ngành được áp dụng như mức chi cho Hội 
đồng xác định đề tài, dự án cấp thành phố. Mức chi cho hoạt động khảo sát thực tế theo 
quy định hiện hành.

Điều 12. Xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo
1. Tổ chức, cá nhân là cơ sở công nhận sáng kiến hoặc tác giả sáng kiến chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của thông tin do mình cung cấp liên 
quan đến sáng kiến.

2. Xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc xét công nhận sáng 
kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố thực hiện theo quy định của pháp luật 
hiện hành.



                                                                                                                                   

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan tham mưu giúp UBND thành phố thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố, 
có trách nhiệm triển khai các biện pháp sau đây nhằm thúc đẩy hoạt động sáng kiến:

a) Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn việc thực hiện Quy định;
b) Chủ trì xây dựng các hồ sơ, biểu mẫu liên quan phục vụ việc xét, công nhận 

sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố;
c) Tư vấn, hỗ trợ cung cấp thông tin cho tác giả sáng kiến trong việc tạo ra, hoàn 

thiện sáng kiến và khai thác sáng kiến. Hướng dẫn việc làm hồ sơ yêu cầu công nhận 
sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố trên cơ sở đề nghị của tác giả sáng 
kiến;

d) Tổ chức đoàn khảo sát thực tế để thẩm tra, xác minh và đánh giá các sáng kiến 
được đề nghị công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố trong 
trường hợp cần thiết;

đ) Hướng dẫn tác giả tiến hành thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp 
đối với các sáng kiến có khả năng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp;

e) Thỏa thuận và phối hợp với chủ đầu tư tạo ra sáng kiến để công bố, phổ biến 
rộng rãi các sáng kiến được công nhận là có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố;

g) Chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố, Liên 
đoàn Lao động thành phố, Thành Đoàn và các sở, ban, ngành tổ chức tổng kết hoạt 
động sáng kiến của thành phố.

2. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Liên đoàn Lao động thành phố, 
Thành Đoàn có trách nhiệm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc tuyên 
truyền, phổ biến các sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố.

3. Các cơ sở công nhận sáng kiến, chủ đầu tư tạo ra sáng kiến và các tác giả sáng 
kiến có trách nhiệm:

a) Phối hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của Sở Khoa học và Công nghệ, 
Hội đồng tư vấn chuyên ngành phục vụ việc xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh 
hưởng đối với thành phố; 

b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan trong việc 
phổ biến các sáng kiến có khả năng áp dụng rộng rãi và mang lại lợi ích thiết thực. 

4. Các sở, ngành, UBND quận/huyện có trách nhiệm công bố, phổ biến các sáng 
kiến có khả năng áp dụng rộng rãi và mang lại lợi ích thiết thực thuộc lĩnh vực, phạm 
vi quản lý của mình. 



                                                                                                                                   

Điều 14. Trong quá trình thực hiện Quy định, nếu có vướng mắc, các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà 
Nẵng để tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định./.

          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                       CHỦ TỊCH

          Huỳnh Đức Thơ



                                                                                                                                   

Phụ lục I
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CÓ TÁC DỤNG, ẢNH HƯỞNG 

ĐỐI VỚI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số   33  /2015/QĐ-UBND 

ngày 09  tháng11  năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Mẫu 1: Đối với cá nhân

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

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CÓ TÁC DỤNG, ẢNH HƯỞNG ĐỐI 
VỚI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

1. Tôi tên là:………………………………………………………………..
2. Địa chỉ:……………………………………………………………… …..
3. Điện thoại :………………………………..Fax:………………………...
4. Email:……………………………………………………………………

Là tác giả/đồng tác giả của sáng kiến:…………………………………......
…………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………….

Tôi làm đơn này đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xét công nhận tác dụng, 
ảnh hưởng của sáng kiến nêu trên đối với thành phố Đà Nẵng.

5. Các tài liệu kèm theo
 Bản mô tả sáng kiến
 Quyết định công nhận sáng kiến hoặc Giấy chứng nhận sáng kiến của cơ sở 

nơi sáng kiến được công nhận
 Văn bản chấp thuận việc công nhận sáng kiến của cơ quan có thẩm quyền 
 Các tài liệu liên quan khác (nếu có, ghi rõ tài liệu gì)

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

……, ngày ...  tháng...  năm .......
          Người nộp đơn

      (Ký và ghi rõ họ tên)



                                                                                                                                   

Mẫu 2: Đối với tập thể

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

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CÓ TÁC DỤNG, ẢNH HƯỞNG ĐỐI 
VỚI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

1. Tên cơ quan, đơn vị:……………………………………………………..
2. Địa chỉ:……………………………………………………………… …..
3. Điện thoại:………………………………..Fax:…..……………………..
4. Email:...………………………………………………………………….

Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xét công nhận tác dụng ảnh hưởng của các 
sáng kiến (Danh sách kèm theo) đối với thành phố Đà Nẵng.

5. Các tài liệu kèm theo
 Danh sách các sáng kiến đề nghị xét công nhận
 Bản mô tả sáng kiến (…… Bản mô tả)
 Quyết định công nhận sáng kiến hoặc Giấy chứng nhận sáng kiến của cơ sở 

nơi sáng kiến được công nhận (…… Quyết định, …… Giấy chứng nhận)
 Văn bản chấp thuận việc công nhận sáng kiến của cơ quan có thẩm quyền 

(…… Văn bản)
 Các tài liệu liên quan khác (nếu có, ghi rõ tài liệu gì)

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

……, ngày ...  tháng...  năm .......
        THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

                   (Ký tên, đóng dấu)



                                                                                                                                   

Phụ lục II
BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN

(Ban hành kèm theo Quyết định số  33   /2015/QĐ-UBND 
ngày 09   tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng)

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

BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến
Nêu ngắn gọn, thể hiện bản chất của sáng kiến.
2. Tác giả/đồng tác giả sáng kiến

Chỉ liệt kê các đồng tác giả có tỷ lệ đóng góp từ 30% trở lên vào việc tạo ra sáng 
kiến.

Số 
TT

Họ và tên Ngày 
tháng 
năm 
sinh

Nơi công 
tác (hoặc 

nơi thường 
trú)

Chức 
vụ

Trình độ 
chuyên 
môn (*)

Tỷ lệ (%) 
đóng góp vào 

việc tạo ra 
sáng kiến

1
2
3

(*) Ghi trình độ chuyên môn cao nhất được đào tạo, ví dụ: Thạc sỹ Công nghệ 
thông tin, Kỹ sư Nông nghiệp, Cử nhân Luật…

3. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến
Tên và địa chỉ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến.
4. Thời điểm sáng kiến được áp dụng lần đầu
Ghi rõ mốc thời gian.

    5. Thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến
- Khó khăn, vướng mắc trong thực tế
- Vấn đề cần giải quyết
- Nhược điểm cần khắc phục của giải pháp đã biết (nếu là sáng kiến cải tiến giải 

pháp cũ)
         6. Nội dung sáng kiến



                                                                                                                                   

- Mô tả ngắn gọn, đầy đủ và rõ ràng các bước thực hiện sáng kiến (theo trình 
tự thời gian) cũng như các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến và kết quả đạt 
được.

Nếu là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó tại cơ sở thì nêu những nội 
dung đã cải tiến, sáng tạo để khắc phục những nhược điểm của giải pháp cũ. 

- Có thể sử dụng các bản vẽ, thiết kế, sơ đồ, ảnh chụp mẫu… kèm theo để minh 
họa, làm rõ hơn về nội dung, kết quả của giải pháp.

    7. Tính mới của sáng kiến
Đánh giá về tính mới của sáng kiến theo các nội dung được quy định tại Điều 6 

của Quy định này.
8. Khả năng áp dụng của sáng kiến
- Nêu rõ việc sáng kiến đã được áp dụng, kể cả áp dụng thử trong điều kiện kinh 

tế - kỹ thuật tại cơ sở; thời điểm sáng kiến được áp dụng.
- Nêu rõ sáng kiến có khả năng áp dụng cho những đối tượng, cơ quan, tổ chức 

nào, trong điều kiện nào.
9. Đánh giá lợi ích thu được 
- So sánh hiệu quả kinh tế, lợi ích xã hội thu được khi áp dụng sáng kiến so với 

trường hợp không áp dụng.
- Nếu là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó thì so sánh hiệu quả, lợi 

ích cao hơn như thế nào hoặc khắc phục được mức độ nào những nhược điểm của giải 
pháp đã biết trước đó.

- Trong trường hợp tính được số tiền làm lợi thì tính và nêu cách tính cụ thể.
- Đánh giá mức độ, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến đối với thành phố theo các 

nội dung được quy định tại Điều 7 của Quy định này.
10. Những thông tin cần được bảo mật (nếu có)

Nếu có, nêu rõ cần bảo mật thông tin gì, thông tin đó được định hình bằng 
phương tiện gì.

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu là trung thực, đúng sự thật và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ sở 
công nhận sáng kiến 

………., ngày…..tháng…..năm
Người nộp đơn/Đại diện những 

người nộp đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)


