
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /SKHCN-QLCN  

V/v đề nghị báo cáo hoạt động sáng 

kiến, sáng chế của “Nhà sáng chế 

không chuyên”. 

Lạng Sơn, ngày        tháng 5 năm 2021 

  

        Kính gửi:     

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 1141/BKHCN-ĐP ngày 12/5/2021 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về việc báo cáo hoạt động sáng kiến, sáng chế của “Nhà sáng chế không 

chuyên”1; Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tiến 

hành rà soát, tổng hợp và xây dựng báo cáo đánh giá hoạt động sáng kiến, sáng chế2 ở 

địa phương, cụ thể như sau: 

1. Xây dựng “Báo cáo đánh giá về tình hình hoạt động sáng kiến, sáng chế của 

các nhà sáng chế không chuyên1 ở địa phương giai đoạn 2016 – 2020”. Trong đó, 

bao gồm các em học sinh, sinh viên có các sản phẩm tham dự các Cuộc thi sáng tạo 

thanh thiếu niên nhi đồng, Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn và Cuộc thi khoa 

học và kỹ thuật dành cho các em học sinh trung học phổ thông. Báo cáo nêu rõ tình 

hình ban hành các cơ chế, chính sách; các kiến nghị, đề xuất giải pháp khuyến khích 

các hoạt động này trong thời gian tới. 

2. Tổng hợp Danh mục các sáng kiến, sáng chế, giải pháp hữu ích của các “nhà 

sáng chế không chuyên” giai đoạn 2016 - 2020 của cơ quan, đơn vị, theo mẫu gửi 

kèm theo công văn này. 

Báo cáo của Quý cơ quan, đơn vị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước 

ngày 26/5/2021 để tổng hợp, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định./. 

 

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLCN(HTH) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 

                                                 
1 Ghi chú: Nhà sáng chế không chuyên là những người có sáng kiến, sáng chế nhưng không thuộc các tổ chức Khoa 

học Công nghệ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, những người không phải là nhà khoa học chuyên nghiệp. 
2 Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng 

dụng các quy luật tự nhiên (Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi) 



 

 

                                                      DANH MỤC CÁC SÁNG CHẾ  

CỦA CÁC NHÀ SÁNG CHẾ KHÔNG CHUYÊN 
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