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Kính gửi:   

- Các trường trung học phổ thông; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Các phòng chức năng, phòng chuyên môn nghiệp vụ 

của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 Ngày 26/9/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 3032/SGDĐT-VP 

về việc đăng ký sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (NCKHSPUD) 

năm học 2019 – 2020; nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong 

dạy và học” giai đoạn 2016 – 2020, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua 

thực hiện văn hóa công sở” trong ngành Giáo dục giai đoạn 2019 – 2025; đẩy mạnh thực 

hiện các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo 

triển khai bổ sung đối tượng đăng ký sáng kiến, đề tài NCKHSPUD như sau: 

 Tại Điểm a, Khoản 1 văn bản số 3032/SGDĐT-VP ngày 26/9/2019 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc đăng ký sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 

năm học 2019 – 2020 đã nêu đối tượng đăng ký là “Cá nhân có nhu cầu công nhận sáng 

kiến hoặc đề tài NCKHSPUD để làm cơ sở cho việc xét duyệt thi đua và đánh giá, phân 

loại công chức, viên chức trong năm học 2019 – 2020”. 

 Nay Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai điều chỉnh như sau: Tất cả cán bộ quản lý 

giáo dục, công chức, viên chức, nhân viên của Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo 

dục thuộc quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo nếu có nhu cầu được Sở Giáo dục 

và Đào tạo công nhận sáng kiến đều có thể đăng ký sáng kiến, đề tài NCKHSPUD vào 

đầu năm học và nộp hồ sơ đề nghị công nhận vào cuối năm học theo quy định thông qua 

đăng ký của đơn vị hàng năm như hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 Mẫu danh sách đăng ký sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 

năm học 2019 – 2020 kèm theo văn bản này (thay thế cho mẫu danh sách đăng ký kèm 

theo văn bản số 3032/SGDĐT-VP ngày 26/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo). 

 Các nội dung khác tại văn bản số 3032/SGDĐT-VP ngày 26/9/2019 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc đăng ký sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 

năm học 2019 – 2020 vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý. 

 Thủ trưởng các cơ sở giáo dục, các Phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai 

thực hiện yêu cầu nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở GD&ĐT; 

- Cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, VP. 
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