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SỞ GDĐT KIÊN GIANG 

TRƯỜNG THPT HÒN ĐẤT 

 

Số: 72/KH-THPT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hòn Đất, ngày 22  tháng 11  năm 2019 

 

KẾ HOẠCH  

phát động thi đua viết và chấm sáng kiến năm học 2019-2020 
 

Căn cứ Công văn số 2174/ SGDĐT-VP ngày 21 tháng 11 năm 2019 của 

Sở GDĐT Kiên Giang về hướng dẫn xét công nhận sáng kiến năm học 2019 - 

2020; 

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc viết, áp dụng giải pháp, sáng kiến làm cơ 

sở cho việc xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng vào cuối năm học, góp phần 

nâng cao chất lượng giáo dục. Trường THPT Hòn Đất xây dựng kế hoạch viết 

và chấm sáng kiến năm học 2019 - 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Sáng kiến là kết quả lao động sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên 

được đúc kết qua thực tiễn công việc đã làm hàng ngày. Sáng kiến là sự sáng 

tạo, sản phẩm trí tuệ được tạo ra và áp dụng trong quá trình triển khai thực hiện 

nhiệm vụ, mang lại lợi ích thiết thực, góp phần hoàn thành tốt hơn chức năng, 

nhiệm vụ đươc giao về năng suất, chất lượng, hiệu quả. 

- Sáng kiến bao gồm giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác 

nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, 

tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận. 

- Sáng kiến có tác dụng thúc đẩy tiến bộ khoa học và mang lại hiệu quả 

cao trong công tác quản lý, giảng dạy, đào tạo;  góp phần nâng cao chất lượng 

giáo dục toàn diện và thực hiện các mục tiêu đổi mới của ngành giáo dục đào tạo 

trước yêu cầu đổi mới quản lý nhà trường, thực hiện các mô hình tiên tiến, hiện 

đại trong công tác giáo dục, giảng dạy; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 

- Nhằm đánh giá, ghi nhận những sáng kiến hay, thiết thực để từ đó giới 

thiệu, nhân rộng thành những điển hình tiên tiến giúp các đơn vị có điều kiện 

trao đổi, giao lưu học tập. 

- Làm cơ sở cho việc xét duyệt các danh hiệu thi đua năm học 2019-2020. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN  

1. Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên 

2. Thời gian  

 - Từ ngày 19/12/2019 đến ngày 21/12/2019 nộp sáng kiến về cho đ/c 

Phạm Tuấn Anh (02 bộ, không cần đóng cuốn). 

 - Ngày 22/12/2019 ra Quyết định thành lập Hội đồng chấm sáng kiến. 

           - Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 24/12/2019 Hội đồng Sáng kiến tiến hành 

họp thống nhất và chấm sáng kiến. 
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 - Từ ngày 25/12/2019 đến ngày 27/12/2019: 

+ Hội đồng Sáng kiến mời cá nhân có sáng kiến đến cuộc họp trình bày, 

làm rõ thêm về sáng kiến của mình (nếu thấy cần thiết). 

+ Công bố kết quả sáng kiến. 

 - Từ ngày 28/12/2019 đến 31/12/2019 hoàn tất hồ sơ. 

 - Từ ngày 01/01/2020 đến 10/01/2020 nộp hồ sơ và sáng kiến về Văn 

phòng Sở Giáo dục. 

III. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI  

- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng chấm sáng kiến theo quy 

định hiện hành; 

- Theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND 

tỉnh Kiên Giang Ban hành Qui định về việc xét, công nhận sáng kiến trên địa 

bàn tỉnh Kiên Giang. 

- Sáng kiến không được sao chép bất kỳ tài liệu nào, nếu phát hiện thì 

sáng kiến đó sẽ bị loại và là điều kiện để đánh giá xếp loại viên chức cuối năm. 

- Sáng kiến phải đạt điểm trung bình cộng từ 06 điểm trở lên theo thang 

điểm (tại Phụ lục 1, kế hoạch này). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

- Hội đồng TĐ-KT nhà trường tổ chức triển khai cho toàn thể viên chức 

và người lao động thực hiện theo kế hoạch và thời gian nêu trên; 

- Hội đồng sáng kiến tổ chức chấm xét duyệt sáng kiến đã đăng ký. Xác 

định được tính mới, khả thi và hiệu quả của từng sáng kiến. Để việc đánh giá 

phân loại sáng kiến phải khách quan, công bằng, các trường cần đảm bảo chặt 

chẽ qui trình chấm, xét duyệt như: công khai thang điểm, phiếu chấm, họp bàn 

thống nhất cách chấm.  

 Trên đây là kế hoạch viết sáng kiến và đánh giá sáng kiến năm học 2019-

2020. Đề nghị các bộ phận, các Tổ Chuyên môn triển khai đến tất cả cán bộ, 

công chức, viên chức và nhân viên để thực hiện theo kế hoạch đề ra./. 

       

 
Nơi nhận:  
- CB, BGH (c/đ); 

- CC, VC, NV (th/h); 

- Lưu: VT, TĐ./. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã kí) 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Ánh 
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Phụ lục 1 

THANG ĐIỂM CHẤM SÁNG KIẾN 

 

STT TIÊU CHUẨN ĐIỂM 

1 Hình thức (điểm tối đa 1 điểm)  

a)  Cấu trúc đầy đủ các phần theo hướng dẫn 0,5 

b) Trình bày rõ ràng, khoa học 0,5 

2 Tính khoa học và thực tiễn (điểm tối đa 1 điểm)  

a) Đảm bảo tính logic của vấn đề trình bày  0,5 

b) Các giải pháp sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) đưa ra phù hợp với 

chuyên môn nghiệp vụ, giải quyết tốt vấn đề đặt ra  
0,5 

3 Sáng kiến có yếu tố mới và sáng tạo (điểm tối đa 3 điểm) 

(chỉ chọn 01 (một) trong 04 (bốn) nội dung bên dưới và cho điểm 

tương ứng) 

 

a) Hoàn toàn mới, được áp dụng đầu tiên 3 

b) Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ khá 2 

c) Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình 1,5 

d) Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ ít hơn trung 

bình 
1 
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Sáng kiến có khả năng áp dụng (điểm tối đa 3 điểm) 

(chỉ chọn 01 (một) trong 03 (ba) nội dung bên dưới và cho điểm 

tương ứng) 

 

a) Có khả năng áp dụng trong toàn tỉnh trở lên 3 

b) Có khả năng áp dụng và hiệu quả tại đơn vị cơ sở và có thể nhân 

ra ở một số đơn vị sở, ban, ngành trong tỉnh có cùng điều kiện 
2 

c) Ở mức độ làm cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo 1 

 

5 

Sáng kiến áp dụng có hiệu quả (điểm tối đa 2 điểm) 

(chỉ chọn 01 (một) trong 03 (ba) nội dung bên dưới và cho điểm 

tương ứng) 

 

a) Áp dụng đem lại hiệu quả cao 2 

b) Áp dụng đem lại hiệu quả khá 1,5 

c) Áp dụng đem lại hiệu quả trung bình 1 

 Tổng cộng 

(điểm cộng tối đa: 10 điểm) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

MÔ TẢ SÁNG KIẾN 

Mã số (do Thường trực Hội đồng ghi): ……. 

1. Tên sáng kiến: 
………………………………………………………………………………….. 

2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến (Nêu rõ lĩnh vực áp dụng sáng kiến) 

3. Mô tả sáng kiến: 

3.1. Tình trạng giải pháp đã biết (Nêu hiện trạng trước khi áp dụng giải 

pháp; phân tích ưu nhược điểm trước khi áp dụng giải pháp để cho thấy sự cần 

thiết của việc áp dụng giải pháp). 

3.2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến: 

- Mục đích của giải pháp (để giải quyết vấn đề gì):.................. 

- Nội dung giải pháp (chỉ ra tính mới của giải pháp; nêu cách thức thực hiện 

các bước thực hiện của giải pháp mới một cách cụ thể): .............................. 

3.3. Khả năng áp dụng của sáng kiến (nêu rõ giải pháp đã được áp dụng 

tại cơ sở và mang lại lợi ích thiết thực; ngoài ra có thể nêu rõ giải pháp còn có khả 

năng áp dụng cho những đối tượng, cơ quan, tổ chức nào) 

3.4. Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng 

sáng kiến (So sánh lợi ích kinh tế, xã hội thu được khi áp dụng sáng kiến so với 

trường hợp không áp dụng sáng kiến, hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết 
ở cơ sở. Số tiền làm lợi (nếu có thể tính được) và nêu cách tính cụ thể. 

3.5. Tài liệu kèm theo gồm: 

- Bản vẻ, sơ đồ, các tài liệu khác ... (bản) 

 - Bản tính toán …(bản) 

 - Các tài liệu khác…(bản) 

 

 Hòn Đất, ngày….tháng…. năm…. 

Người mô tả 

 

 

 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 


