
 

 

UBND TỈNH BẮC KẠN 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số: 156/QĐ-STTTT Bắc Kạn, ngày 27 tháng 10 năm 2017 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của  

Hội đồng xét duyệt sáng kiến Sở Thông tin và Truyền thông 

 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Căn cứ Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

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 Quyết định số 98/QĐ-STTTT ngày 31/8/2016 của Giám đốc Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chế Thi đua-Khen thưởng của 

Sở Thông tin và Truyền thông”; 

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-STTTT ngày 06/9/2016 của Giám đốc Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến;  

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội  

đồng xét duyệt sáng kiến Sở Thông tin và Truyền thông. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, các thành viên Hội đồng xét duyệt sáng kiến 

Sở Thông tin và Truyền thông và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT. 

Gửi bản điện tử: 

- Như Điều 3; 

- GĐ, các PGĐ Sở. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

Hà Văn Tiến 
 

 

 

 

 

 



 

 

QUY CHẾ  

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN  

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 156 /QĐ-STTTT ngày 27 /10/2017 của Giám 

đốc Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tƣợng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc của Hội 

đồng xét duyệt sáng kiến Sở Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Hội đồng). 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với các thành viên của Hội đồng; tác giả sáng kiến 

là công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. 

Điều 2. Nguyên tắc xét duyệt, công nhận sáng kiến 

1. Việc xét duyệt, công nhận sáng kiến phải đảm bảo tính khoa học, công 

khai, công bằng và khách quan.  

2. Điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét công nhận sáng kiến: 

Thực hiện theo Hướng dẫn số 691/HD-STTTT ngày 13/9/2016 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét công 

nhận sáng kiến của Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

Chƣơng II 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA  

HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN 

 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng 

1. Hội đồng xét duyệt sáng kiến là tổ chức tư vấn cho Hội đồng Thi đua -

Khen thưởng Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền 

xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo quy định. 

2. Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định, đánh giá, công nhận sáng kiến trong 

công tác của các cá nhân thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Kết quả công 

nhận của Hội đồng là một trong các căn cứ để xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi 

đua cơ sở” và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khác theo quy định. 



 

 

3. Tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành các quy định về tiêu chuẩn và 

quy trình xét, công nhận sáng kiến của Sở. 

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng  

 1. Chủ tịch Hội đồng. 

 a) Chỉ đạo chung hoạt động của Hội đồng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

từng thành viên Hội đồng; chủ trì và kết luận các phiên họp của Hội đồng. 

 b) Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng.  

c) Ký ban hành các văn bản của Hội đồng. 

 2. Phó Chủ tịch Hội đồng. 

 a) Giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng và chịu trách nhiệm trước Hội đồng 

về những nhiệm vụ được phân công. 

 b) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng khi Chủ 

tịch Hội đồng vắng mặt hoặc được ủy quyền. 

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng. 

3. Các thành viên Hội đồng xét duyệt sáng kiến. 

a) Tham gia xây dựng các quy định về tiêu chuẩn và quy trình xét, công 

nhận sáng kiến của Sở. 

b) Thẩm định, đánh giá khách quan, chính xác các sáng kiến. 

c) Đề xuất các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng.  

d) Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng. Trường hợp không tham 

dự được phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng. 

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng. 

4. Thư ký Hội đồng. 

a) Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và chuẩn bị nội 

dung, hồ sơ, tài liệu liên quan đến các cuộc họp của Hội đồng. 

b) Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục liên quan đến 

đăng ký sáng kiến của cá nhân. 

c) Tổng hợp báo cáo, ghi biên bản, dự thảo Thông báo kết quả cuộc họp 

và Quyết định công nhận sáng kiến tại các phiên họp của Hội đồng. 

d) Hoàn thành các báo cáo, hồ sơ xét duyệt theo yêu cầu của Hội đồng. 

đ) Lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của Hội đồng theo quy định. 

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng. 

5. Bộ phận Thường trực Hội đồng 

a) Tổng hợp các sáng kiến do các cá nhân, nhóm tác giả đề nghị, trình 

Chủ tịch Hội đồng xét duyệt sáng kiến tổ chức chấm điểm, đánh giá.  

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng. 

 



 

 

Chƣơng III 

PHƢƠNG THỨC LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN 

 

Điều 4. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng 

Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể, thiểu số phục tùng đa số. Kết luận của 

Hội đồng chỉ có giá trị khi được 2/3 số thành viên tán thành. Các thành viên Hội 

đồng phải tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng. Trường hợp Hội đồng triệu 

tập cuộc họp có nội dung biểu quyết mà chỉ có dưới 2/3 thành viên Hội đồng tham 

dự thì hoãn cuộc họp. Chỉ có thành viên Hội đồng mới có quyền tham gia biểu 

quyết. Việc biểu quyết theo hình thức công khai hay bỏ phiếu do các thành viên 

Hội đồng quyết định. Trường hợp biểu quyết có tỷ lệ số phiếu ngang nhau thì kết 

quả lấy theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên Hội đồng làm việc theo 

chế độ kiêm nhiệm.  

Điều 5. Phiên họp của Hội đồng 

1. Hội đồng tổ chức họp theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng để xét duyệt 

sáng kiến và giải quyết các vấn đề liên quan. 

2. Trường họp cần thiết, Hội đồng có thể tổ chức họp đột xuất theo yêu 

cầu của Chủ tịch Hội đồng hoặc tổ chức họp mở rộng với sự tham gia của các tổ 

chức, cá nhân có liên quan ngoài thành viên Hội đồng. Các đại biểu này không 

tham gia biểu quyết về những vấn đề thảo luận tại Hội đồng. 

Chƣơng IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

 Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Thành viên Hội đồng và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thực hiện Quy chế này. 

2. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc 

phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở phản ánh 

bằng văn bản về bộ phận Thường trực Hội đồng xét duyệt sáng kiến của Sở 

(Văn phòng Sở) để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, quyết định./. 

 
 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Hà Văn Tiến 
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