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Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các Phòng, Thanh tra Sở.

Căn cứ Quyết định 31/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều
lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Công văn số 673/SKHCN ngày 15 tháng 6
năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc chấn chỉnh công tác viết sáng
kiến; Hướng dẫn 772/HD-BTĐKT ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 08
tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế về công
tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu
Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở, các
Phòng, Thanh tra Sở thực hiện một số nội dung sau:
1. Tính mới của sáng kiến: Nghĩa là sáng kiến lần đầu tiên tạo ra hoặc cải
tiến (mới cả tên và nội dung của sáng kiến).
2. Không công nhận sáng kiến: Sáng kiến trùng với sáng kiến đã được
công nhận trước đó (sáng kiến trùng tên và trùng nội dung; trùng tên và khác nội
dung; tên khác và trùng nội dung).
3. Về hình thức: Viết đúng mẫu quy định, đóng cuốn, có trang bìa, trang bìa
lót, đánh số thứ tự các trang, có hình ảnh, sơ đồ minh họa cụ thể. Danh mục tài liệu
kèm theo (nếu có) phải kèm theo đầy đủ, theo thể thức như sau:
+ Cỡ giấy A4;
+ Phông chữ: Times New Roman; cỡ chữ 14;
+ Lề trái: 3cm; lề phải: 1.5cm; lề trên: 2cm; lề dưới 2cm;
+ Cách dòng đơn; cách đoạn trước 6pt, sau 6pt;
+ Lùi đầu hàng (chỉ một cấp) 1,27cm; canh đều 2 bên;
+ Đánh số thứ tự trang phía trên, ở giữa.
* Lưu ý: Các nội dung khác vẫn tiếp tục thực hiện theo Quyết định
31/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc
ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn
tỉnh Bến Tre; Hướng dẫn 772/HD-BTĐKT ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ban
Thi đua - Khen thưởng tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND
ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế
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về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Công văn số
2151/SGD&ĐT-VP ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về
việc thực hiện sáng kiến từ năm học 2018-2019.
Căn cứ vào Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành
phố, các đơn vị trực thuộc Sở, các Phòng, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tổ
chức triển khai tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động; thường xuyên
quan tâm chỉ đạo để hoạt động này thực sự có hiệu quả, thiết thực góp phần nâng
cao chất lượng sáng kiến của đơn vị và toàn ngành giáo dục và đào tạo trong
những năm tiếp theo. Tùy tình hình, nhiệm vụ hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo
sẽ có những điều chỉnh cho phù hợp./.
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