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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá sáng kiến 

trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai 

–––––––––––––––––––– 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI 

 Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 5 Quy định về tổ 

chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo 

Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đồng Nai; 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2017 của Chính phủ ban 

hành Điều lệ sáng kiến; 

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về 

đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP 

ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, 

công chức, viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ về 

việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/07/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, 

khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và 

giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non; 

Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ 

thông và giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BGDĐT ngày 19/12/2012 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên 

tiền phong Hồ Chí Minh giỏi; 
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Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-HĐSK ngày 16/8/2018 của Hội đồng công 

nhận sáng kiến (thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) về việc ban hành Quy 

trình, hồ sơ và thủ tục xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của 

sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

 Xét đề nghị của Hội đồng công nhận sáng kiến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Đồng Nai, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn đánh giá 

sáng kiến trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

1027/QĐ-SGDĐT ngày 14/10/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai 

ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá sáng kiến trong ngành Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Đồng Nai. 

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Trưởng phòng chức năng, phòng 

chuyên môn nghiệp vụ khác của Sở Giáo dục và Đào tạo; Hội đồng công nhận sáng 

kiến Sở Giáo dục và Đào tạo; Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Giáo dục và Đào 

tạo; Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố 

Biên Hòa; thủ trưởng các trường mầm non, trường phổ thông, các Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc khác của 

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ban Giám đốc Sở GD&ĐT; 

- Cổng Thông tin điện tử Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, HĐSK. 

           GIÁM ĐỐC 
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