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HƯỚNG DẪN 

Thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo,  

quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19” 

 

Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 10/LT-ĐS ngày 05/01/2021 của Tổng giám 

đốc và Ban thường vụ công đoàn Đường sắt Việt Nam về việc phát động phong 

trào thi đua năm 2022 và thông báo số 09/TB-CĐĐS ngày 05/01/2022 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Đường sắt về việc phát động phong trào thi đua 6 tháng 

đầu năm 2022. 

Thực hiện Hướng dẫn số 01/HD-CĐĐS ngày 17/01/2022 của Công đoàn 

ĐSVN về  việc thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng 

tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. 

Để phát huy hiệu quả phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2022, sau 

khi thống nhất với Hiệu trưởng, Công đoàn Trường Cao đẳng Đường sắt hướng 

dẫn triển khai thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng 

tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” với các nội dung sau: 

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) toàn trường 

đoàn kết, nỗ lực vượt khó, sáng tạ o, phát huy sáng kiế n, cả i tiế n kỹ  thuậ t, 

nâng cao nă ng suấ t lao đ ộ ng, hiệ u suấ t công tác, phấ n đ ấ u hoà n thà nh 

xuấ t sắ c và  toà n diệ n các nhiệ m vụ  củ a đ ạ i hộ i công đ oà n các cấ p và  

Đạ i hộ i Công đ oà n Việ t Nam lầ n thứ  XII. 

- Khuyế n khích và  hỗ  trợ  các đ iề u kiệ n đ ể  ĐV, NLĐ thi đua lao động 

giỏ i, phát huy nộ i lự c, phát huy sáng kiế n cả i tiế n kỹ  thuậ t, ứng dụ ng tiế n 

bộ  khoa họ c kỹ  thuậ t trong công tác giả ng dạ y và  quả n lý. 

- Công tác phòng, chống dịch Covid - 19 và chăm lo đời sống, ổn định việc 

làm cho ĐV, NLĐ. 

II. NỘI DUNG VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA SÁNG KIẾN THAM GIA CHƯƠNG 

TRÌNH 

1. Sáng kiến tham gia Chương trình là các giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản 

lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ hoặc đề 

tài nghiên cứu khoa học, trong đó: 

1.1. Giải pháp kỹ thuật là cách thức kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nhằm 

giải quyết một nhiệm vụ (một vấn đề) xác định, bao gồm: 



- Sản phẩm, dưới các dạng: vật thể (ví dụ: dụng cụ, máy móc, thiết bị, linh 

kiện); chất (ví dụ: vật liệu, chất liệu); vật liệu sinh học. 

- Quy trình (ví dụ: quy trình công nghệ; quy trình chẩn đoán, dự báo, kiểm 

tra, xử lý; quy trình chẩn đoán, phòng bệnh, chữa bệnh cho NLĐ). 

1.2. Giải pháp quản lý là cách thức tổ chức, điều hành công việc thuộc bất 

kỳ lĩnh vực hoạt động nào, trong đó có: 

- Phương pháp tổ chức công việc (ví dụ: bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị, 

phần mềm, công nghệ, dụng cụ, nguyên liệu, vật liệu…); 

- Phương pháp điều hành, kiểm tra, giám sát công việc. 

1.3. Giải pháp tác nghiệp bao gồm các phương pháp thực hiện các thao tác kỹ 

thuật, nghiệp vụ trong công việc thuộc bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào, trong đó: 

- Phương pháp thực hiện các thủ tục hành chính (ví dụ: tiếp nhận, xử lý hồ 

sơ, đơn thư, tài liệu); 

- Phương pháp thẩm định, giám định, tư vấn, đánh giá; 

- Phương pháp tuyên truyền, đào tạo, giảng dạy, huấn luyện. 

1.4. Giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật là phương pháp, cách thức, biện 

pháp áp dụng một giải pháp kỹ thuật mới vào thực tiễn hoặc cải tiến, khắc phục 

những nhược điểm của giải pháp đang thực hiện. 

1.5. Giải pháp trong hoạt động công đoàn là các cách thức tổ chức, điều 

hành, quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hơn; các tác nghiệp trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao hơn của công đoàn các cấp; nghiên cứu, 

đề xuất phương pháp, mô hình, cách làm mới; cải tiến phương thức, quy trình, 

cách làm cũ để thuận lợi hơn trong tổ chức hoạt động công đoàn; tham mưu, đề 

xuất nội dung mới hoạt động công đoàn, các cơ chế, chính sách, chế độ có lợi hơn 

ĐV, NLĐ…. 

1.6. Giải pháp trong phòng, chống Covid -19: tham mưu cơ chế, chính sách 

mới trong công tác bảo vệ sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống, 

việc làm cho ĐV, NLĐ; đề xuất mô hình mới, cách làm hay trong công tác phòng, 

chống dịch, đảm bảo an toàn cho sản xuất và công tác; các giải pháp hiệu quả thiết 

thực để chăm lo, hỗ trợ cho ĐV, NLĐ khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 

19… 

1.7. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, thành phố, cấp bộ, ngành trên tất cả 

các lĩnh vực.  

2. Điều kiện công nhận sáng kiến tham gia Chương trình gồm: 

2.1. Sáng kiến có tính mới trong phạm vi Trường và được Hội đồng khoa 

học công nhận.  



2.2. Sáng kiến đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại trường và có khả năng 

mang lại lợi ích thiết thực (quy đổi được lợi ích thành tiền hoặc không quy đổi 

được lợi ích thành tiền nhưng xác định được lợi ích xã hội, lợi ích cộng đồng, lợi 

ích của đơn vị, của ngành) gồm:  

2.3. Đề tài được nghiệm thu và ứng dụng trong thực tế từ tháng 9/2021, đã 

mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, được Trường xác nhận hiệu quả ứng dụng thực 

tế. 

2.4. Công nhận tác giả sáng kiến: trong trường hợp sáng kiến, đề tài có 

nhiều tác giả, thành viên thì công nhận cho chủ nhiệm đề tài hoặc tác giả, thành 

viên đề tài có tỷ lệ đóng góp cao nhất.  

3. Các sáng kiến sau đây không được tham gia Chương trình: 

- Sáng kiến đưa vào ứng dụng ngoài thời gian từ 01/9/2021 - 01/9/2023; 

- Sáng kiến chưa được cấp có thẩm quyền công nhận; 

- Sáng kiến có nội dung trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội; 

- Sáng kiến đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật. 

III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN  

 Giai đoạn 1: Phấn đấu có 10 sáng kiến trở lên (sáng kiến được tính từ 

01/9/2021 đến trước 24h00 ngày 31/5/2022). 

 Giai đoạn 2: Phấn đấu có 12 sáng kiến trở lên; (sáng kiến được tính từ 

01/6/2022 đến trước 24h00 ngày 01/9/2023). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công đoàn các phân hiệu, các tổ công đoàn phối hợp với chuyên môn tạo 

điều kiện thuận lợi cho ĐV, NLĐ nghiên cứu, sáng tạo, thực hành, ứng dụng sáng 

kiến.  

2. Các Công đoàn CSTV phân hiệu Đường sắt phía Nam, công đoàn bộ 

phận Phân hiệu Đà Nẵng và các tổ công đoàn phối hợp với chuyên môn đăng ký, 

thực hiện các sáng kiến và gửi báo cáo kết quả thực hiện cho Công đoàn trước 

ngày 30/5/2022 và trước ngày 01/9/2023 (có nội dung báo cáo tóm tắt sáng kiến 

kèm theo). Các tổ công đoàn và Công đoàn các phân hiệu báo cáo công tác thực 

hiện sáng kiến về công đoàn trường cùng với báo cáo hàng quý. 

3. Các cá nhân, tập thể cập nhật các sáng kiến vào phần mềm quản lý sáng 

kiến (có hướng dẫn kèm theo). Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp nhận sáng 

kiến được Hội đồng sáng kiến công nhận từ ngày 01/9/2021 và đăng ký cập nhật 

trên cổng trực tuyến từ 07h00, ngày 08/01/2022 và kết thúc trước 24h00 ngày 

01/9/2023. 





QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ THAM GIA SÁNG KIẾN 

(Kèm theo Hướng dẫn số 01 /HD-CĐĐS ngày 17 tháng 01 năm 2022) 

 

Ban Chấp hành CĐCS là đơn vị phối hợp với chuyên môn đánh giá sáng 

kiến. Sau khi được được hội đồng sáng kiến hoặc thủ trưởng, lãnh đạo chuyên 

môn, người sử dụng lao động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp công nhận, đoàn viên, 

CNVCLĐ hoặc các cấp công đoàn cập nhật sáng kiến của mình lên Cổng trực 

tuyến Công đoàn Việt Nam để tham dự Chương trình theo địa chỉ 

https://congdoanvietnam.org theo các bước như sau: 

* Bước 1: Đăng nhập 

Đoàn viên, CNVCLĐ lựa chọn một trong ba các hình thức sau để truy cập 

phần mềm và cập nhật sáng kiến:  

(1) Gõ trực tiếp đường dẫn trên trình duyệt internet: 

https://congdoanvietnam.org. Chọn nút nộp sáng kiến 

 
(2) Tại Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam 

(http://www.congdoan.vn) chọn biểu tượng của Cổng trực tuyến để chuyển đến 

đường dẫn cập nhật (https://sangkien.congdoanvietnam.org). 

(3) Quét Mã QR code bằng camera (đối với điện thoại thông minh sử 

dụng hệ điều hành iOS) hoặc vào phần quét mã QR trên ứng dụng Zalo (đối với 

điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành android) để truy cập vào phần mềm. 

 
* Bước 2: Tra cứu hướng dẫn trên giao diện của Cổng trực tuyến. 

* Bước 3: Cập nhật sáng kiến bằng cách nhấn chọn nút NỘP SÁNG KIẾN 

và cập nhật các thông tin sau: 

https://download.vn/url?q=aHR0cHM6Ly9kb3dubG9hZC5jb20udm4vemFsby1mb3ItYW5kcm9pZC0xLTQ4MzEx


(1) Nhập thông tin cá nhân 

 
(2) Tích chọn nơi công tác: Phần mềm được cài đặt sẵn danh sách tên 63 

tỉnh, thành phố và 20 ngành Trung ương, các công đoàn cấp trên trực tiếp trực 

thuộc để tự chọn. 

(3) Tích chọn sáng kiến thuộc 5 đối tượng là Cán bộ công đoàn; Công 

nhân lao động trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; Cán bộ, công chức 

các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 

hội; Cán bộ, viên chức, người lao động các đơn vị sự nghiệp; Công nhân viên chức 

lao động có sáng kiến phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

(4) Điền phần mô tả các sáng kiến trong lĩnh vực đăng ký. Viết ngắn gọn 

phần trả lời tối đa 2000 ký tự (có thể soạn sẵn và copy từ file word vào). 

Có thể kèm link Google Drive ở trạng thái chia sẻ hoặc đính kèm file 

ảnh, PDF, file Word chi tiết phần đánh giá sáng kiến để Ban tổ chức tiện theo dõi, 

chấm điểm xem chi tiết các sáng kiến gồm các nội dung chính như: công nhận 

sáng kiến, giá trị làm lợi… 



 

(5) Nộp bài và theo dõi kết quả tại https://congdoanvietnam.org. 

        Trong quá trình cập nhật sáng kiến nếu có vướng mắc vui lòng nhắn tin qua 

Zalo, Facebook ở góc phải trang cập nhật để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc 

hoặc đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Tú – Chuyên viên chính Ban Tuyên giáo Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam, số điện thoại: 0912.820.510. 

 Lưu ý:  

- Sáng kiến có thể được nghiên cứu, đề xuất trước nhưng được hội đồng sáng 

kiến hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp công nhận bằng văn bản và 

cho phép triển khai thực tế từ ngày 01/9/2021. 

- Các sáng kiến sau đây không được tham gia Chương trình: 

+ Sáng kiến đưa vào ứng dụng ngoài thời gian từ 01/9/2021 – 01/9/2022; 

+ Sáng kiến chưa được cấp có thẩm quyền công nhận; 

+ Sáng kiến có nội dung trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội; 

+ Sáng kiến đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp 

luật. 

 

  



TÓM TẮT SÁNG KIẾN 

 

1. Họ và tên: 

2. Chức vụ, đơn vị công tác: 

3. Điện thoại liên hệ: 

4. Tên sáng kiến: 

5. Thời gian áp dụng: 

6. Tóm tắt nội dung sáng kiến: 

7. Hiệu quả sáng kiến, giá trị làm lợi, phạm vi áp dụng: 


