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KẾ  OẠC  

Tổ chức, triển khai  ội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo  

thanh thiếu niên nhi đồng thành phố  à Tĩnh lần thứ 11 
 

Thực hiện Quyết định s  165 2006 QĐ-TTg, ngày 14 7 2006 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật; Công văn s  6163 VPCP-KG, 

ngày 11 12 2003 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành 

cho thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn qu c (sau đây gọi tắt là Hội thi, Cuộc thi). Căn 

cứ Công văn s  194 LHHVN-VIFOTEC ngày 22 4 2020 của Liên hiệp các Hội 

KH&KT Việt Nam về lùi thời gian tổ chức Cuộc thi toàn qu c do ảnh hưởng dịch 

bệnh Covid 19; Công văn s  4024 UBND-VX ngày 24 11 2011 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc giao triển khai tổ chức Hội thi, Cuộc thi; Kế hoạch s  09/KH-BTC-

HTCT ngày 27 4 2020 của Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi tỉnh Hà Tĩnh Kế hoạch tổ 

chức, triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu 

niên nhi đồng tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 11; Ủy ban nhân dân thành ph  Hà Tĩnh ban 

hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 11 (2020-2021); 

Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ 11 (2019-2020) như 

sau:   

I. MỤC ĐÍC  YÊU CẦU 

1. Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 11 năm 2020-2021 (sau đây gọi tắt là Hội 

thi); Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ 11 năm 2019-

2020 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) thành ph  Hà Tĩnh, được tổ chức nhằm thúc đẩy 

các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, áp dụng có hiệu quả các giải 

pháp kỹ thuật tiên tiến phục vụ sản xuất và đời s ng; góp phần phát triển kinh tế – 

xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước.  

2. Thông qua việc tổ chức Hội thi, Cuộc thi sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua lao 

động sáng tạo của đội ngũ trí thức, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp 

nhân dân, trong học sinh nhằm tìm kiếm và phát triển tài năng sáng tạo đồng thời áp 

dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời s ng. 

II. Đ I TƢỢNG, L N  VỰC, NỘI  UNG  Ự T I 

2. Đối tƣợng, lĩnh vực dự thi 

2.1.  ội thi 

2.1.1. Đối tƣợng dự thi 

Đ i tượng dự thi bao gồm các tổ chức, cá nhân đang công tác, cư trú trên địa 

bàn thành ph  Hà Tĩnh đã đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên 

dự thi dưới danh nghĩa là tác giả hoặc nhóm tác giả. 
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2.1.2. Lĩnh vực thi 

- Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; 

- Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải; 

- Vật liệu, hoá chất, năng lượng; 

- Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; 

- Y, dược; 

- Giáo dục và Đào tạo. 

2. Cuộc thi 

2.1. Đối tƣợng dự thi 

Các em thanh, thiếu niên, nhi đồng từ 6 đến 19 tuổi đều có quyền dự thi. 

Khuyến khích các em nhỏ tuổi. 

2.2. Lĩnh vực thi 

- Đồ dùng học tập. 

- Phần mềm tin học. 

- Sản phẩm thân thiện với môi trường. 

- Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em. 

- Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường 

và phát triển kinh tế. 

III. CÔNG TÁC TRIỂN K  I, TỔ C ỨC T ỰC  IỆN 

- Cơ quan thường trực Ban Tổ chức (Liên hiệp các Hội KH-KT Thành ph ) 

xây dựng các văn bản về công tác tổ chức Hội thi, Cuộc thi bao gồm  Tham mưu 

UBND thành ph  ban hành Kế hoạch triển khai, quyết định thành lập các Ban tổ 

chức, Thể lệ và các văn bản liên quan để chỉ đạo thực hiện Hội thi, Cuộc thi đạt kết 

quả t t. 

- Ban Tổ chức thành lập Ban Giám khảo, xây dựng quy chế chấm thi và tổ 

chức kiểm tra thực thế các đề tài, chấm thi theo Thể lệ Hội thi, Cuộc thi và quy chế 

làm việc của Ban Giám khảo; xét đề nghị khen thưởng sau khi kết thúc cuộc thi của 

thành ph , trình UBND Thành ph  ra quyết định khen thưởng đ i với những cá 

nhân đạt giải. 

- Ban tổ chức Hội thi, Cuộc thi có trách nhiệm trình UBND Thành ph  cấp 

kinh phí, khen thưởng và tuyển chọn đề tài dự thi cấp tỉnh và bảo cáo kết quả thực 

hiện bằng văn bản về Ban tổ chức hội thi, cuộc thi tỉnh. 

- Phổ biến Thể lệ Hội thi, Cuộc thi; phản ánh kịp thời các hoạt động Hội thi, 

Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, động viên khuyến khích hỗ trợ 

các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành ph  hiểu rõ nội 

dung, mục đích và ý nghĩa của Hội thi, Cuộc thi, lĩnh vực thi, đ i tượng dự thi để 

tích cực tham gia. 
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- Tổ chức tổng kết, trao giải Hội thi, Cuộc thi, lựa chọn các giải pháp xuất sắc, 

có tính mới, sáng tạo, có khả năng áp dụng để trao giải thưởng của thành ph  và 

tham dự Hội thi, Cuộc thi cấp tỉnh. 

IV. T ỜI GI N, ĐỊ  ĐIỂM V   Ồ SƠ  Ự T I 

1.  ội thi Sáng tạo K KT lần thứ 11 

1.1. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự thi  

- Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện. Trường hợp gửi qua Bưu 

điện phải gửi đảm bảo và ghi rõ "Hồ sơ tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành 

phố Hà Tĩnh" ngày tháng ghi trên con dấu của cơ quan Bưu điện nơi gửi được tính 

là ngày nộp hồ sơ dự thi. 

- Thời hạn nộp hồ sơ dự thi  Đến hết ngày 30/5/2021. 

Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả lại sau 

khi Hội thi kết thúc nếu người dự thi yêu cầu. 

- Địa chỉ nhận hồ sơ  Liên hiệp các Hội KH-KT Thành ph  Hà Tĩnh, S  72 – 

Phan Đình Phùng, thành ph  Hà Tĩnh (nộp qua Phòng Kinh tế, UBND thành ph  

Hà Tĩnh) 

1.2.  ồ sơ dự thi lập thành 2 bộ bao gồm  

Phiếu dự thi; Bản nhận xét đánh giá của cơ quan hay tổ chức chuyên môn; Bản 

mô tả giải pháp dự thi; Toàn văn giải pháp dự thi. 

Ngoài ra tác giả có thể gửi mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ quy trình công 

nghệ cùng hồ sơ dự thi. 

2. Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ 11 

2.1. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ 

- Các trường THPT, THCS, Tiểu học trên đại bàn thu nhận sản phẩm dự thi 

của thí sinh gửi về Phòng Giáo dục – Đào tạo thành ph ; Phòng Giáo dục đào tạo 

thành ph  chấm sơ loại và gửi về Thư ký Ban Tổ chức qua Văn phòng Thành Đoàn 

Hà Tĩnh, S  02 – Nguyễn Chí Thanh, thành ph  Hà Tĩnh trước ngày 15 7 2020. 

- Các địa phương, đơn vị thu nhận sản phẩm dự thi, của thí sinh gửi về Thư ký 

Ban Tổ chức qua Văn phòng Thành Đoàn Hà Tĩnh, S  02 – Nguyễn Chí Thanh, 

thành ph  Hà Tĩnh trước ngày 15/7/2020. 

- Tổ chức chấm, chọn các giải pháp đoạt giải cao dự thi cấp tỉnh trước ngày 

25/7/2020. 

2.2.  ồ sơ dự thi 

- Hồ sơ dự thi gồm 2 bộ, trình bày trên khổ giấy A4, bao gồm: 

+ Phiếu đăng ký dự thi: Ghi đầy đủ theo mẫu Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi. 
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+ Toàn văn giải pháp dự thi: Cần nêu cụ thể từ khi bắt đầu thực hiện đến khi 

hoàn thành giải pháp dự thi. Thí sinh gửi theo mô hình, sản phẩm và các tài liệu liên 

quan (nếu thấy cần thiết). 

V. KIN  P Í V  K EN T ƢỞNG 

1. Kinh phí 

- Kinh phí dành cho Hội thi được lấy từ các nguồn sau  

+ Từ nguồn ngân sách UBND Thành ph  cấp. 

+ Tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

- Kinh phí dành cho Hội thi được chi cho mục đích  

+ Thưởng cho các cá nhân, tập thể đoạt giải. 

+ Tổ chức triển khai, tổng kết Hội thi, Cuộc thi. 

- Quy chế chi thưởng do Ban Tổ chức quyết định. 

- Liên hiệp các Hội KH-KT Thành ph  lập dự trù kinh phí đề nghị UBND 

Thành ph  cấp duyệt. Các mức chi cho hoạt động của Hội thi vân dụng theo Thông 

tư 52/2007/TT-BTC ngày 21 5 2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ tài 

chính cho hoạt động Hội thi sáng tạo kỹ thuật. 

2. Khen thƣởng 

2.1. Hội thi  

- Giải Nhất             5.000.000 đ 

- Giải Nhì             3.000.000 đ 

- Giải Ba             2.000.000 đ 

- Giải Khuyến khích     1.000.000 đ 

2.2. Cuộc thi   

-  Giải nhất         1.000.000đ 

- Giải nhì               800.000đ 

- Giải ba               500.000đ  

- Giải khuyến khích                300.000đ  

Ngoài ra BTC Hội thi, Cuộc thi còn xem xét đề nghị UBND Thành ph  và các 

ngành ph i hợp tổ chức hội thi khen thưởng cho những tập thể, cá nhân đạt giải cao, 

có thành tích trong công tác chỉ đạo, thực hiện phong trào thi đua lao động sáng tạo. 

VI. TỔ C ỨC T ỰC  IỆN 

Ban tổ chức Hội thi, Cuộc thi; Liên hiệp các Hội KH-KT Thành ph , phòng 

Kinh tế, Liên đoàn Lao động Thành ph , Thành đoàn Hà Tĩnh chịu trách nhiệm tổ 

chức Hội thi, Cuộc thi; Chủ tịch UBND các phường, xã và Trưởng các phòng, ban, 

ngành chỉ đạo các đơn vị, cá nhân của đơn vị mình tham dự Hội thi, Cuộc thi. Việc 

chỉ đạo cần cụ thể để Hội thi được phổ biến sâu rộng và có nhiều giải pháp tham dự 
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Hội thi, Cuộc thi. Từ kết quả đó, thành ph  sẽ lựa chọn giải pháp tham dự Hội thi, 

Cuộc thi tỉnh. 

Các cơ quan, đơn vị và UBND các phường xã cần cụ thể hoá kết hoạch đề ra, 

đồng thời chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, thực hiện, phát động hội thi ở cơ sở, để Hội 

thi, Cuộc thi thực sự là phong trào thi đua lao động, sáng tạo sâu rộng trong quần 

chúng nhân dân và thanh, thiếu niên, nhi đồng thành ph . 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 11 

(2020-2021); Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ 11 

(2019-2020) yêu cầu Liên hiệp các Hội KH-KT Thành ph , các phòng, ban, đơn vị 

có liên quan tổ chức thực hiện. . 

Nơi nhận: 
- TT Thành uỷ; 

- TT HĐND thành ph ; 

- Liên hiệp các Hội KH-KT Tỉnh; 

- Các đ/c trong BCH Liên hiệp Hội TP; 

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc TP; 

- Thành đoàn Hà Tĩnh; 

- Các trường TH, THCS, THPT trên địa bàn; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VP, KT. 

TM. ỦY   N N  N   N 

KT. C Ủ TỊC  

P   C Ủ TỊC  

 
 

 
 

Phạm  ùng Cƣờng 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 


		hautuan.tpht@gmail.com
	2020-05-06T15:20:21+0700


		dungtt.ubndtp@hatinh.gov.vn
	2020-05-06T15:27:27+0700


		cuongph.ubtp@hatinh.gov.vn
	2020-05-07T17:43:34+0700


		2020-05-08T18:14:15+0700


		2020-05-08T18:14:27+0700


		ubthanhpho@hatinh.gov.vn
	2020-05-08T18:14:38+0700




