
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TINH BA  R!A  — VUNG TAU Dc  Ip  - Ti.r do - Hnh phuic 

S: 3837/QD-UBND Ba Rja — Ving Tàu, ngày 28 tháng 12 nám 2018 

QUYET D!NH 
Ban hành Quy d!nh  cuia Hi d1ng sang kin tinh Ba Ra — Vüng Tàu d 

dánh giá ãnh hu'&ng cuia sang kin trong phim vi cap tinh và cp toàn quic 

CHU TECH UY BAN NHAN DAN TINH BA R!A  — VUNG TAU 

Can ctr Lut T chirc chInh quyn dja phi.rong ngày 19 tháng 6 nàm 2015; 

Can cir Lut Thi dua, khen thithng ngày 26 tháng 11 nàm 2003; Lut sira 
dôi, bô sung mt so diêu cüa Lut Thi dua, Khen thu&ng ngây 14 tháng 6 näm 
2005 và Luât sCra dôi, bô sung môt so diêu cüa Lut Thi dua, Khen thithng ngày 
16 tháng 11 nàm 2013; 

Can cr Nghj djnh s 91/2017/ND-CP ngày 31 tháng 7 nàm 2017 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt sO diêu cüa Lut Thi dua, Khen 
thung; 

Can cir Thông tu sO 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 nãm 2017 cüa 
Bô Ni vi quy djnh chi tiêt thi hành mt sO diêu cüa Nghj djnh sO 91/2017/ND-
CP ngày 31 tháng 7 näm 2017 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so 
diêu cüa Lut Thi dua, Khen thrâng; 

Can c1r Quyt djnh so 3912015/QD-UBND ngày 12 tháng 10 näm 2015 
cüa Uy ban nhân dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu ban hành Quy djnh ye quàn 1' 
sang kiên co sâ trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu; 

Can cir Quyt djnh s 3836/QD-UBND ngày 28 tháng 12 nàm 2018 cüa 
Chü tjch Uy ban nhân dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu ye vic kin toàn Hi dOng 
sang kiên tinh Ba Rja — Vüng Tàu; 

Xét d nghj cüa Giám ctc Si Khoa h9c và Cong ngh tai  Ti trInh s 
92/TTr-SKHCN ngày 17 tháng 12 nám 2018 ye vic kin toàn Hi dông sang 
kiên tinh Ba Rja — Vüng Tàu và ban hành Quy djnh cüa Hi dông sang kiên tinh 
Ba Rja — VUngTàu dé dánh giá ânh huâng cüa sang kiên trong phm vi cap tinh 
Va cap toàn quOc, 

QUYET DINH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh cüa Hi dông sang 
kien tinh Ba Rja — VUng Thu dé dánh giá ânh hithng cüa sang kiên trong phm 
vi cap tinh và cap toàn quOc. 



Oiu 2. Quy& djnh nay có hiu lirc thi hành k ti'r ngày  4)  tháng O'i nàm 
2O1 vâ thay the Quyêt djnh 31681QD-UBND ngày 25 tháng 12 näm 2015 cüa 
UBNID tinh Ba Rja — Vüng Thu ban hành Quy djnh trInh tr, thu tiic cong nh.n 
sang kiên, kêt qua nhim vii khoa h9c và cong ngh phic vi thi dua khen 
thr&ig trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tâu. 

Diu 3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; các thành viên Hi dng 
sang kiên tinh Ba Ria  — Vüng Tàu; Thu tru&ng các s, ban, ngành, doàn the tinh; 
Chà tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xâ, thành phô và các tO chtrc, cá nhân 
có lien quan chju trách thim thi hânh Quyêt djnh nay.!. 

No'i nhmn: 
- Ur.TU, TTr.HDND tinh; 
- Ban TDKT Trung ircmg; 
- Chü tjch UBND thh; các Phó Chü tjch; 
- Nhtr Diéu 3; 
- HDTDKT, FIT5SK các &m vi,  dja phiwng; 
- Ltru: VT-TH. 

NguyI1 Van TrInh 
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TINH BA RIA - VUNG TAU Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

QUY D!NH 
Cüa Hi &ng sang kién tinh Ba RIa  — VUng Thu d dánh giá ãnh hu'&ng 

cüa sang kin trong phm vi cp tinh và cp toàn qu6c 
(Ban hành theo Quyet djnh so 383 7/QD-UBND ngày 28 tháng 12 nàm 2018 ctha 

Chi tjch Uy ban nhdn dan tinh Ba Rja — Vung Tàu) 

Chtro'ng I 
QUY DNH CHUNG 

Diu 1. Pham vi diêu chinh 

Quy djnh nay quy djnh chi tit v churc näng, nhim vi1, ch d lam vic 
cüa Hi dông sang kiên tinh Ba Rja — VUng Thu (g9i tat là Hi dông); trInh t1r, 
thu tic dánh giá, cong nhn phrn vi ãnh hisâng, hiu qua ap ding cüa sang kiên, 
dê tài nghiên ciru khoa h9c a cap tinh và cap toàn quôc dê lam cAn cir xét, tng 
danh hiu thi dua, hInh thüc khen thu&ng theo quy djnh cüa Lut Thi dna, khen 
thr&ng và các vAn bàn hithng dan thi hành. 

Diu 2. Dôi ttrçrng áp thing 

Quy djnh nay dtrçic áp dung di vói tt cá các thành viên Hi dng; các t 
chüc, Ca nhân có lien quan den vic xét sang kiên trong cong tác thi dua, khen 
thithng trên dja bàn tinh Ba Ra — VQng Tàu. 

Diu 3. Giãi thIch tr ng& 

1. Sang kiên là giãi pháp k5' thut, giãi pháp quán 1', giài pháp cong tác, 
giâi pháp tác nghip, giãi pháp i.'rng ding tiên b k thu.t dê tAng nAng suât lao 
dng, tAng hiu qua cong tác di.rçic quy djnh ti Diêu 5, Quyêt djnh so 

39/2015/QD-UBND ngày 12 tháng 10 nAm 2015 cüa Uy ban nhân dan tinh Ba 
Rja — Vüng Tàu ban hành Quy djnh ye quàn I sang kiên co sâ trên dja bàn tinh 
Ba Rja — Vüng Tàu. 

2. D tài nghiên ciru khoa h9c trong quy djnh nay bao gôm dê tài khoa 
h9c và cOng ngh; dê an khoa h9c; di,r an san xuât thr nghim; dir an khoa h9c 
và cong ngh; chuong trInh khoa h9c và cong ngh disqc quy djnh theo Lut 
Khoa h9c và Cong ngh cüng các vAn bàn quy djnh chi tiêt thi hành. 

Diu 4. Dôi ttrçrng thrçrc dánh giá, cong nhn phm vi ãnh hurng, hiu 
qua áp dl)ng 

1. Sang kin dA duçyc cong nh.n tai  don vj co sa theo Quyêt djnh s 
39/2015/QD-UBND ngày 12 tháng 10 nAm 2015 cüa Uy ban nhân dan tinh Ba 
Ra — Vflng Tàu ban hành Quy djnh ye quàn 1 sang kiên co sO trên dja bàn tinh 
Ba Rja — Vüng Tàu và diiçic cap có thâm quyên cong nhn phtm vi ânh hu&ng, 
hiu qua áp diing a cap co sO. 



2. D tài nghiên ciru khoa hc dâ duçic nghim thu mirc dat  tth len, 
dugc áp ding trong thirc tiên mang lai  hiu qua cao, da ducic ca quan, to chüc, 
dcm vj Co thâm quyên xem xét, quyêt djnh. Vic xét, nghim thu dê tài nghiên 
ciru khoa h9c thirc hin theo Lut Khoa hçc và Cong ngh cüng các van bàn quy 
djnh chi tiêt thi hành vã các quy djnh hin hành cüa tinh ye quãn l nhim v11 
khoa h9c và cong ngh sir dicing ngân sách nhà nuâc. 

3. Tác già dixcic cong nhn có sang kin d lam can cü xét, tang danh hiu 
thi dua và các hInh thirc khen thung theo Quy djnh nay là ngui có ti 1 dóng 
gop tao  ra sang kiên dat  tiir 30% trà len. 

4. Tác giã duçic cOng nhn có d tài nghiên ciru khoa h9c d lam can cir 
xét, tng danh hiu thi dua và các hInh thirc khen thuing theo Quy djnh nay là 
chü nhim dê tài vâ ngithi trirc tiêp tham gia nghiên cOu dê tài (co ti 1 dóng gop 
dat tr 30% trâ len). 

Chiro'ng II 
TO CHU'C, HOAT BQNG CUA HQI BONG 

Biu 5. Co cu t chüc cüa Hi dng 

1. Hi dng do Chü tjch Uy ban nhân dan tinh quyt djnh thành 1p. 

2. Hi dng có nhiêm vu xem xét, dánh giá, d nghj Chü tjch Uy ban nhân 
dan tinh cong nhn phm vi ãnh hi.râng, hiu qua áp diing cüa sang kiên trong 
phm vi cap tinh và cap toàn quôc de lam can ci'r xét, tang danh hiu thi dua và 
các hInh thüc khen thuâng theo quy djnh. Vic cOng nhn phm vi ânh hu&ng, 
hiu qua áp ding cüa sang kiên thuc thâm quyên cüa Chü tjch Uy ban nhân dan 
tinh. 

3. Hi dông gm có thành phn thtthng trrc và thành phtn chuyên ngành. 

4. Thânh phn thung trirc co ctu gm: ChU tjch Hi dng, Phó chü tjch 
thithng trrc Hti dông, các Phó Chü tjch Hôi dông, Uy viên thu k Hi dông. 

5. Thành phn chuyên ngành bao gm các thành viên CO trInh d chuyên 
mon ye linh virc lien quan den ni dung sang kiên; duqc mi tham gia Uy vien 
Hi dOng nhu sau: 

a) Linh virc Giáo dçic và Dào tao  (lien quan dn cOng tác giáo trInh, bài 
giàng, phwng pháp day  — hçc, cong tác quãn l chuyên mOn ye dy — h9c): do 
Phó Chü tjch Hi dOng là Giám dôc Sà Giáo dic và Dào tao  mi d dánh giá 
phm vi cap tinh; 

b) Linh vrc Y t (lien quan dn chuyen mOn khám chQ'a bnh, du'çic h9c): 
do Phó Chü tjch Hi dOng là Giám doe Sà Y tê mâi dê dánh giá a pham vi cap 
tinh; 

c) Các 1inh vçrc con li do Phó Chü tch thu&ng trirc Hi dng là Giám dc 
S& Khoa hoc yà COng ngh mai dê dánh giá a pham vi cap tinh. 

d) Di vai pham vi cp toàn quc: Thành ph.n chuyên ngânh do Phó Chü 
tjch thuang trirc Hi dOng là Giám dOc S& Khoa h9c và Cong ngh mai. 
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Diu 6. Trách nhim và quyn hn cüa Chü ttch  Hi d1ng 

1. Chü tjch Hi dng chju trách nhim tnthc Chü tjch Uy ban nhân dan 
tinh ye chi dao,  diêu hành các hoat dng cüa Hi dông. 

2. Chü trl giài quyt các kin nghj, phãn ánh lien quan den hoat dng ciia 
Hi dông; các khiêu nti, to cáo lien quan den vic dánh giá, cOng nhn phm vi 
ânh huOrng, hiu qua áp diing cüa sang kiên, dê tài nghiên ciru khoa h9c theo 
thâm quyên. Tri.thng hçp phát sinh nhüng van dê vuçlt qua quyên han  giài quyêt 
cüa Hi dông thI phái kp th?ii báo cáo Uy ban nhân dan tinh xem xét, quyêt 
djnh. 

Diu 7. Trách nhim và quyn h*n cüa Phó Chü tich  thirong tryc Hi 
dông 

1. Chju trách nhim diu hành các cuc hçp Va giài quy& các cOng vic 
cüa Hi dông khi Chü tjch Hi dOng yang mat. 

2. Thay mt Chü tjch Hi dng, tham mixu trInh Lãnh dao  Uy ban nhân 
dan tinh cOng nl4n pham vi ành huâng, hiu qua áp ding cüa sang kiên & cap 
tinh và cap toàn quOc. 

3. M&i thành phn chuyên ngành, chü trI t chirc va k biên bàn các cuôc 
h9p dánh giá cña Hi dông theo lTnh virc phân cOng tai  diem c và diem d khoãn 
5 Diêu 5 cUa Quy djnh nay. 

4. Thirc hin trách thim và quyn han  theo quy djnh tai  Diu 8 Quy djnh 
nay. 

A P A A 9 P 9 . A Theu 8. Trach nhiçm va quyen htn cua cac Pho Chu t!ch  Hçn dong, 
các Uy viên Hi dng, Uy viên Thir k Hi dông 

1. Chju trách nhim truâc Chü tjch Hi dng v trin khai các hoat  dng 
cüa Hi dông theo nhim v11 ducic giao. 

2. Mon thành phn chuyên ngành, chü trI t chüc vàk biên bàn các cuc 
h9p danh giá cüa Hi dOng theo linh virc phân cOng tai  diem a và diem b khoàn 
5 Diêu 5 cüa Quy djnh nay. 

3. Tham dir dy dü các cuc h9p cüa Hi dng. 

4. Nghiên c1ru các h sci, tài lieu sang kin, d tài nghiên ci1ru khoa hçc 
tru&c mOi cuc hçp. 

5. Quân l các h scy, tài lieu dugc cung cAp theo quy djnh báo mt cüa 
nha nuâc, np 'ai  toàn b ho sci, tài 

lieu 
cüa cuc h9p cho Uy viên Thu k Hi 

dOng khi kêt thüc cuc h9p. 

6. Thu k) hành chInE có nhim vii chuAn bj tài 
lieu, 

chucmg trInh lam vic 
cho các k' hçp cüa Hi dông. 

7. Uy vien thu k Hi d6ng có nhim vii 1p biên bàn các cuc hp cüa 
Hi dOng Va tOng hqp báo cáo. 
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Diti 9. Nhim v cüa co' quan thtro'ng trirc Hi dung 

Sâ Khoa hc và Cong ngh là cq quan thing tr1rc Hi dung cO nhiêm vu: 

1. Chü trI, phui hçip quân 1 và hithng dn cong tác dánh giá, cOng nhn 
phm vi ãnh huâng, hiu qua áp diring cüa sang kiên dê lam can ci xét, tang 
danh hiu thi dna, hInh thirc khen thu&ng trên dja bàn tinh. 

2. Dam bão các diu kin lam viéc cUa Hi dung và dr tn1 kinh phi hot 
dng cüa Hi dông. 

Diu 10. Ch d lam vic và nguyen tc hot dng 

1. Các kS'  hQp cüa Hi dung phãi có It nh.t 2/3 su thành viên ththng trrc 
và 1/2 so thành viên chuyên ngành tham gia. Trong tru?ing hçip S& Khoa hQc Va 
COng ngh và Ban Thi dua — Khen thu&ng tinh yang mt thI phâi cir di din 
tham du và có kiên. 

2. Truô'ng hçip thành viên cüa Hi dung có sang kiên dugc xem xét, thI 
thành vien dO không dugc dánh giá, biu quyêt, bO phiêu cho sang kiên cüa 
mInh. 

3. Hi dung lam vic theo ch d tp th& áp diing nguyen tc biu quyt 
hoc bO phiêu kin vâi It nhât 2/3 kiên dông cüa các thành viên có mat. 

Chtro'ng III 
TIEU CHi, TRNH TV, THU  TUC,  HO S DANH GIA, CONG NHN 

PH3M VI ANH HhJNG, HIU QUA AP DUNG 

Diu 11. Tiêu chI dánh giá, cong nhn phm vi ãnh hu'&ng, hiu qua 
ápding 

1. Sang kin dxçc dánh giá, cong nhn phtm vi ânh huâng, hiu qua áp 
diing nêu dáp irng các tiêu chI sau: 

a) Dam bão quy djnh tai  Diu 4 Quy djnh nay; 

b) Co phim vi ành hthng, hiu qua áp diing a phm vi cOng nhn. 

2. Pham Vi Cong nhn gum: cp tinh và cap toàn quôc. 

Diu 12. Mt su truro'ng hqp thrçrc dc each xem xét, cong nhn phim 
vi ãnh hu'&ng, hiu qua áp ding 

1. Các giãi pháp dat  giâi thu&ng ti'r giài khuyn khich dn giâi nht trong 
các Hi thi sang tao  k thut, Hi thi sang chê trong nuâc, quôc tê dugc Hi 
dông xem xét, cong nhn sang kiên cO phm vi ành huang, hiu qua áp diing 0' 
cap tucmg duang. Trithng hçp giãi pháp dat  giãi thuâng quôc tê thI duçc xem 
xét, cong nhn phm vi ãnh huOng cap toàn quôc. 

2. Các truO'ng hçp quy dnh tai  khoãn 1 Diêu nay và khoãn 2 Diêu 4 Quy 
djnh nay phái thông qua Hi dông xem xét. 
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Diu 13. Trinh ty, thu tue dánh giá, cong nhn phm vi ãnh hur&ng, 
hiu qua áp dyng & phm vi cp tinh và cp toàn quc 

1. Bô phn tip nhn h so sang kin tng hçip, phân 1oi các sang kin. 

2. Nguôi có thm quyn quy djnh ti khoán 5 Diu 6 Quy djnh nay miii 
thành phân chuyên ngành tham gia dánh giá phm vi ãnh hithng, hiu qua áp 
diing cUa sang kiên. 

3. Co quan th chüc dánh giá gui h so sang kin hçc cüa các Ca nhân dü 
diêu kin dê các thành viên Hi dông xem xét, nghiôn ciru tri.róc khi hyp. 

4. Hi dng h9p xem xét, dánh giá các sang kién. Uy viên Thu k Hi 
dông tong hçip két qua bô phiêu, châm diem, 1p biên bàn cuc hop. 

5. Can cir kt qua h9p, co quan t chüc dánh giá hoân thin ho so giri SO 
Khoa hçc và Cong ngh - Co quan thixmg trlxC Hi dông trInh nguOi có thâm 
quyên k ông nh.n phm vi ánh hiRing, hiu qua áp ding cüa sang kiên dê lam 
can cO xët, tang danh hiu thi dua, hInh thirc khen thuOng theo quy djnh. 

Diu 14. H so' yêu cu cong nhn ph.m vi ãnh hu'&ng, hiu qua áp 
dyng 

1. H so yêu cu cong nhn phm vi ành htr&ng, hiu qua áp dung cüa 
sang kiên duçic dánh may, trInh bay rö rang, không tây xoá trên khô giây A4, 
bao gôm: 

a) Don yêu Câu Cong nhn phm vi ành hiRing, hiu qua áp ding cüa sang 
kiên (Phu hic I); 

b) Báo cáo tOrn tat phim vi ánh hiRing, hiu qua áp diing cüa sang kin 
(Phii h1C II); 

c) Van bàn cong nhn phm vi ãnh hiRing, hiu qua áp diing cOa sang kin 
0 cap co sO; 

d) Van bàn yêu c.0 CÜa Co quan, don vj quãn l táC giã sang kin; 

d) Các tài 1iu, hInh ãnh, san phm hoc mô hInh lien quan (nu co). 

2. S1ugnghèsa02b: 

a) Dê,i v&i phm vi âp tinh: H so gOi v Hi dng thông qua: S& Giáo 
diic và Dào to (linh VUC Giáo duc và Dào tao); SO Y tê (linh VlC Y té); SO 
Khoa hQc và Cong ngh (dôi v&i Các linh vrc con 1i); 

b) Di vOi phm vi cp toàn quC: Ho so gui v Hi dng thông qua SO 
Khoa h9c và Cong nghê. 

3. ThOi gian tip nhn h so: 

a) Dot 1: trithc ngày 15/12 hang nàm; 

b) Dot 2: trithc ngày 30/4 hang näm (di vOi h thng giáo dic và dào 
tao). 

5 



ChironglV 
KINH PHI HOAT BONG, TO CH(J'C THVC HIN 

Biu 15. Kinh phi cho hoit dng dánh giá, cong nhn phm vi ãnh 
hir&ng, hiu qua áp ding 

1. Ctp co' sâ: Kinh phi sir diing tr Qu5r  Thi dua — Khen thithng cüa ca 
quan, dan vj. Dôi vâi cap huyn, kinh phi si:r ding tiTj Qu Thi dfla — Khen 
thu'&ng cüa huyn. 

2. Cp tinh: Kinh phi duçic dam bào tü ngun kinh phi sir nghip khoa h9c 
và cong ngh cüa tinh. Hang näm, So Khoa hQc và Cong ngh có trách nhim 
1p d? toán kinh phi cho hot dng dánh giá, cong nhn phm vi ãnh huOng, 
hiu qua áp diing cüa sang kiên trong d? toán cüa ngành mInh trInh cap có thâm 
quyên xét duyt. 

3. Ni dung và mOc chi: chi cho cong tác t chüc boat  dng dánh giá, 
cong nhn pham vi ãnh huOng, hiu qua áp dçing cüa sang kiên dugc thirc hin 
theo quy djnh hin hành. Trong do, mirc chi bôi duOng theo quy djnh hin hành 
là 150.000 dông/nguOi/buôi h9p cho các thành viên Hi dông. 

4. Vic lap du toán, quàn 1, cp phát thanh toán và quyt toán kinh phi 
th?c hin theo quy djnh cüa Lut Ngân sách Nhà rniOc, Lutt Kê toán và các van 
bàn hirOng dan lien quan. 

A Bieu 16. To chtrc thirc hiçn 

1. SO Khoa hçc và Cong ngh giüp Hi dng chü trI huOng dn chuyên 
mon nghip v11 ye vic tO chOc dánh giá, cong nhn pham vi ành huOng, hiu 
qua áp diing cOa sang kiên trên dja bàn tinh dê lam can cO xét, tang danh hiu thi 
dua, hInh thOc khen thu&ng; theo dOi, kiêm tra, don dOe các ngành, các cap thirc 
hin Quy djnh nay. 

2. Ban Thi dua - Khen thuOng tinh thuc SO Ni vii phôi hçip triên khai, 
huOng dn the ca quan, dan vj cUa tinh thirc hin Quy djnh nay. 

3. Các sO, ban, ngành, doàn th tinh; Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, 
thành phô cAn cir Quy djnh nay dê xay dirng, ban hành Quy djnh, huOng dan phO 
hcip vOi ngành, Ca quan, dan vj, dja phirang. 

4. Các ca quan, dan vj, doanh nghip tham gia thi dua trên dja bàn tinh có 
the cAn cO Quy djnh nay dê xay dirng nhü'ng Quy djnh, huOng dan phü hcip vOi 
co' quan, dan vj, doanh nghip. 

5. Qua trInh thirc hin có phát sinh vuOng mac, các ngành, dja phuong, 
dan vj phãn ánh ye SO Khoa h9c va Cong ngh — ca quan thuOng trirc Hi dOng 
de tong hqp, báo cáo Uy ban nhân dan tinh bo sun sOa dOi kjp thOi./ 

T!CHV'  
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Nguyn Van TrInli 



Phu luc I 
MAU DUN YEU CAU CONG NHiN 

eo Quyét djnh s6 3837/QD-UBND ngày 28 tháng 12 nãm 2018 
Ch tich  Uy ban nhán dan tinh Ba Rja — Vung Tàu) 

CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
Dc Ip  -  Tr  do  - Hnh  phüc  

DUN YEU CAU CONG NHJN 
Pham vi ánh hu'&ng, hiu qua áp diing cüa 

Sang kiên/dê tài nghiên ci.ru khoa hQc ô' cp  

Kinh giri: Hi dng sang kin, Hi dng khoa h9c tinh Ba Ra — Vüng Thu 

Tôi (chüng tôi) ghi ten diri day: 

Si 
TT 

Ho và 
ten 

Ngày 
tháng 
nám 
sinh 

Noi cong 
tác (hotc 

nai thi.thng 
trü) 

Chfrc 
danh 

Trinh 
d 

chuyên 
mon 

T' 1 (%) dóng gop 
vào vic to ra sang 
kin/kêt qua nhiêm 

vu KH&CN 
(ghi rO doi vâitirng 
dông tác giá, nêu co) 

K 
ten 

Là tác giã (nhOmtác giá) dê nghj xét cong nhn phm vi ành htxong, hiu qua 
ap d%ing cüa sang kiên/dê tài nghiên ci:ru khoa hçc a cap  

H sa yêu dtu cong nhn sang ki&iId tài nghiên ciru khoa h9c: 

1. Dan yêu cu Cong nhn phm vi ãnh hithng, hiu qua áp diing cüa sang kin, 
dé tài nghiên cfru khoa h9c; 

2. Báo cáo tOrn tt phm vi ânh huang, hiu qua áp diing cüa sang kiënl Báo 
cáo tOrn tat kêt qua dê tài nghiên cru khoa h9c; 

3. Van bàn cong nhn pham vi ãnh hi.râng, hiu qua áp dçing cña sang kinI d 
tài nghien ciru khoa hçc a cap ca sâ; 

4. Van bàn yêu cu cüa co quan, don vj quàn l tác già sang kin, d tài nghiên 
cüu khoa hQc; 

5. Các tài 1iu, hInh ánh, san phAm hotc mô hInh lien quan (nêu cO). 

Tôi (chüng tôi) xin cam doan mi thông tin nêu trong ho so dInh kèm là trung 
thirc, dung sir that và hoàn toàn chu trách nhim trtrâc pháp 1ut./. 

......, ngày ... tháng... nãm  

Tác giãIDii din nhóm tác giã 
(Kj2 và ghi ri ho ten) 

Phm vi cong nhn cOa sang kin/ d tài nghiên cru khoa hoc: cp tinhl cp toàn quOc. 
2 Ten ciia sang kiênldê tài nghién cru khoa hoc. 



Phy Ic II - 
MAU BAO CÁO TOM TAT 

o Quyltdjnh s6 383 7/QD-UBND ngày 28 tháng 12 nãm 2018 
hü tjch Uy ban nhán dan tinh Ba Ria — Vung Tàu) 

BAO CÁO TOM TAT 
Pham vi ành htrthig, hiu qua áp dyng cüa sang kiên 

1. Ten sang kin (Ghi nhu trong don d ngh cong nhn). 

2. Co s& de xuat 
- Sr can thi& hInh thành giãi pháp: 
+ Dánh giá thirc trang truàc day khi chua có sang kin; 
+ NhUng khO khn, vuàng mac, bAt hcip l, bAt cap, nhng vAn d tn tai,  cAn 

thay dôi, khäc phiic, giài quyêt, cãi tiên, dôi mài trong thrc tin. 

- Miic tiêu dat  duçrc cüa sang kin: Thirc hin, trin khai giãi pháp sang kin së 
dat duçvc miic tiêu gI, giâi quyêt van dê gI? 

- Can cr d xuAt: Can ctr pháp 1; tiêu chuAn, quy chuAn; kinh nghim th%rc 
tin. 

3. Tom tt ni dung giãi pháp 
- Nêu rö di tixcmg, phm vi áp ding: dA áp diving sang kin vào linh vrc, 

nhim v11, cong vic gi; dôi vài cd quan, don vj nào? 
- Ni dung cüa giãi pháp mâi hin nay thu th nào, trong do torn tAt các dim 

mcvi cüa sang kiên: Chi rO phân nào tr nghiên cfru, dé xuât mâi hoàn toàn, phân nào 
cãi tiên, dôi mài; phân nào là dA CO trong quy djnh, chü tnrcmg phãi thirc hin, trin 
khai. 

4. Pham vi ãnh hurfrng, hiêu qua áp dung cüa sang kiên 
- Vic áp diing hoc áp ding thir: sang kin dA duçic thr nghim, san xuAt thir, 

chua hoäc dâ duçic ap ding trong co quan, don vj nhu the nào; &rqc Ca quan thâm 
quyên ban hành dua vào triên khai ap dung cht.ra; nêu rO thyi gian duçic áp dicing, triên 
khai; 

- Hiu qua áp di,ing: nêu rO hiu qua dat  duc; lçi Ich v kinh t (tang nang 
suât lao dng, giãm chi phi san xuât, nâng cao chat luqng san phâm, djch vi, lqi Ich v 
thii gian...), xä hi (nâng cao diêu kiin  an toân lao dng, an ninh, trât tsr, an toàn xA 
hOi, giài quyêt cong an vic lam, nâng cao thu nhp cho ngu?i lao dng, cung cap 
thông tin khoa hQc và cong ngh, gop phân dào tao  nhân lirc khoa hQc Va cong 
ngh...), môi tnring (câithin diêu kin song, lam vic, bào v môi tru?ing sinh thai, 
src khoê con ngithi...); can nêu so lieu so sánh truâc và sau áp dicing giài pháp; chi rO 
sO tiên lam lqi — nêu tinh duçic và chi rO cách tinh cij the. 

- Pham vi h hining cong nhn: dánh giá kt qua cüa sang kin a pham vi d 
nghj cOng nhn; sang kiên CO the trin khai, nhân rng a phm vi nào. 

• Phu lyc kern theo 
- Dinh kern tài lieu, vAn bàn, hmnh ãnh mith chüng th hin vic áp ding, hiu 

qua, pham vi ánh huang cUa sang kin; 
- CO th kern theo các bàn v, phan mm may tinh, phim, mô hInh,... d minh 

h9a giãi pháp; hinh ãnh truac và sau khi áp diing giai pháp. 
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