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Căn cứ Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Quyết định số 2137/QĐ-

UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh Long An về việc thành lập Ban Tổ chức hội 

thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Long An lần thứ 15 năm 2016- 2017. 

Ban Tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Long An năm 2016- 2017 lập kế 

hoạch triển khai như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, YÊU CẦU: 

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua 

lao động của toàn dân trong tỉnh Long An, phát huy sáng tạo, sáng kiến, cải tiến kỹ 

thuật, áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; tôn vinh 

các tập thể, cá nhân có giải pháp hữu ích, công trình sáng tạo đem lại lợi ích thiết 

thực cho từng đơn vị, cơ quan, góp phần bảo vệ an ninh, quốc phòng, phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương. 

2. Yêu cầu: 

- Các đơn vị huyện, thành phố, các sở ngành có kế hoạch triển khai thực hiện 

và vận động tham gia; 

- Thực hiện tốt công tác thông tin và tuyên truyền về cuộc thi; đảm bảo thông 

tin đến với tất cả người lao động, sản xuất trên địa bàn tỉnh Long An. 

- Công tác tổ chức, triển khai hội thi đảm bảo khoa học, khách quan, đúng tiến 

độ, an toàn, tiết kiệm. 

II. NỘI DUNG: 

1. Đối tượng dự thi: 

Mọi công dân Việt Nam đang công tác và học tập tại Long An, là người tạo ra 

giải pháp kỹ thuật được đưa vào áp dụng từ năm 2012 trở đi đều có quyền dự thi với 

tư cách cá nhân. 

Các tổ chức kinh tế - xã hội  là pháp nhân Việt Nam tại Long An đều có 

quyền dự thi với tư cách tổ chức, có nghĩa vụ giới thiệu đầy đủ tác giả hoặc đồng tác 

giả của giải pháp dự thi. 

Các đề tài, giải pháp đã đoạt Giải thưởng Hội thi Sáng tạo cấp tỉnh, Hội thi 

Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc hoặc các giải thưởng VIFOTEC không được dự thi.  



2. Lĩnh vực dự thi: 

Lĩnh vực dự thi: 

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

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

- Vật liệu, hóa chất, năng lượng; 

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

- Y dược; 

- Giáo dục đào tạo. 

3. Thành lập Ban Tổ chức hội thi 

- Thành lập Ban Tổ chức hội thi gồm: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ 

thuật tỉnh Long An, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh 

đoàn Thanh niên, Sở Y tế, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Công thương, Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Ban Thi đua Khen thưởng, 

Đài Phát thanh Truyền hình,  

- Lập dự toán và xin phê duyệt kinh phí tổ chức; 

- Dự thảo Kế hoạch tổ chức và Thể lệ hội thi; 

- Tổ chức Hội nghị các thành viên Ban Tổ chức để thảo luận Kế hoạch, Thể 

lệ; biện pháp nâng cao hiệu quả hội thi và một số vấn đề liên quan. 

4. Triển khai, vận động các đơn vị tham gia hội thi (từ ngày công bố Thể lệ hội 

thi đến 30/5/2017) 

- In ấn và cung cấp tài liệu cho các thành viên Ban Tổ chức hội thi; 

- Tổ chức triển khai hội thi bằng nhiều hình thức:  tổ chức hội thảo, kết hợp 

Hội nghị ngành để triển khai; trực tiếp vận động các tổ chức đơn vị, cá nhân tham 

gia, các Hội thành viên của Liên hiệp hội, các đơn vị khối ngoài quốc doanh, liên 

doanh và đầu tư của nước ngoài; qua công văn chỉ đạo hưởng ứng hội thi; đẩy mạnh 

thông tin tuyên truyền qua báo Long An, Đài phát thanh truyền hình tỉnh Long An, 

qua website của Liên hiệp hội tỉnh lavusta.longan.gov.vn, website của Sở Khoa học 

Công nghệ skhcn.longan.gov.vn, website của Liên đoàn Lao động tỉnh 

congdoanlongan.org.vn, website của Tỉnh đoàn tinhdoan.longan.gov.vn  

- Các thành viên Ban Tổ chức hội thi thường xuyên báo cáo kết quả vận động 

và hồ sơ giải pháp dự thi về cơ quan Thường trực để tổng hợp.  

- Thường trực Ban Tổ chức hội thi sẽ hướng dẫn, giúp đỡ các tác giả về nội 

dung và hình thức hồ sơ dự thi.  

5. Tiếp nhận, tổng hợp các giải pháp (từ ngày công bố Thể lệ hội thi đến 

15/6/2017) 

- Cơ quan Thường trực tổng hợp danh sách, lĩnh vực các giải pháp dự thi; dự 

thảo danh sách Hội đồng Giám khảo cho từng lĩnh vực thông qua Ban Tổ chức hội 

thi quyết định thành lập. 

6. Tổ chức chấm, công bố kết quả (15/6/2017 đến 15/8/2017) 



- Hội đồng Giám khảo chấm điểm: 

 + Khảo sát thực tế giải pháp tại cơ sở; 

 + Tác giả báo cáo, thuyết trình giải pháp dự thi trước Hội đồng Giám 

khảo. 

- Họp Ban Tổ chức hội thi thông qua kết quả chấm điểm, xếp hạng của Hội 

đồng Giám khảo, lập thủ tục khen thưởng hội thi, đề xuất các giải pháp tham dự hội 

thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc. 

- Tổng kết hội thi và phát thưởng (trong tháng 10/2017). 

III. TÀI CHÍNH VÀ KHEN THƯỞNG 

1. Nguồn kinh phí hội thi và khen thưởng 

- Kinh phí tổ chức hội thi lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công 

nghệ.  

- Mức khen thưởng và chi phí cho hội thi được thực hiện theo thông tư số 

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

chính cho hoạt động hội thi sáng tạo kỹ. 

2. Cơ cấu giải thưởng 

Giải thưởng hội thi có tối đa (mỗi lĩnh vực có 05 giải thưởng):   

STT GIẢI THƯỞNG MỨC THƯỞNG 

01 06 Giải nhất, mỗi giải 15,000,000đ 

02 06 Giải nhì, mỗi giải 10,000,000đ 

03 06 Giải ba, mỗi giải 7,000,000đ 

04 12 Giải khuyến khích, mỗi giải 3,000,000đ 

05 05 Giải khen thưởng các đơn vị xuất sắc, mỗi giải 2,420,000đ 

06 03 Giải khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc 1,210,000đ 

Trong trường hợp, kết quả lĩnh vực chấm không có giải nhất, nhì …, Ban Tổ 

chức hội thi sẽ xem xét cơ cấu giải thưởng cho phù hợp nhưng không vượt quá tổng 

kinh phí giải thưởng dự trù cho từng lĩnh vực. 

3. Khen thưởng 

- Các tác giả dự thi đạt giải: nhất, nhì, ba được tặng Bằng khen của UBND 

tỉnh, giải thưởng và biểu trưng của hội thi, giải khuyến khích được tặng Giấy khen 

của sở Khoa học và Công nghệ, giải thưởng và biểu trưng của hội thi. 

- Ban Tổ chức hội thi đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh và giải thưởng 

cho các tập thể và cá nhân có thành tích, đóng góp xuất sắc trong việc tuyên truyền, 

vận động người lao động hưởng ứng dự thi. 



Tỉnh Đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị Trung ương xét khen thưởng 

Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo, Bằng Lao động sáng tạo đối với những giải pháp đạt 

giải có tính sáng tạo và ứng dụng cao trong cuộc sống. 

Các giải pháp dự thi đạt giải cao sẽ được Ban Tổ chức xét chọn và gởi tham 

gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật ở cấp cao hơn (khu vực, toàn quốc).    

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban tổ chức hội thi 

- Ông Trương Phúc Thuận: Trưởng ban, phụ trách chung. 

- Thành viên Ban Tổ chức hội thi thực hiện nhiệm vụ được phân công và giúp 

cơ quan phối hợp triển khai hội thi: 

- Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: điều hành theo uỷ quyền 

của Trưởng ban, chủ động giải quyết các vấn đề liên quan đến tổ chức hội thi: kế 

hoạch, thể lệ, kinh phí hội thi; phụ trách tuyên truyền, vận động hội thi qua Báo 

Long An, Đài Phát thanh Truyền hình Long An; vận động các Hội thành viên của 

Liên hiệp hội tham gia hội thi; tổ chức hướng dẫn thể lệ và hỗ trợ các đơn vị, cá 

nhân tham gia hội thi; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tổ chức tiếp nhận, tổng hợp 

các giải pháp dự thi; tham mưu thành lập Hội đồng Giám khảo chấm thi theo từng 

lĩnh vực, đánh giá xếp hạng các giải pháp dự thi; lập thủ tục khen thưởng các giải 

pháp đạt giải hội thi, tổng kết hội thi; chọn các giải pháp có giá trị để dự thi cấp toàn 

quốc. 

- Sở Khoa học và Công nghệ: phối hợp và hỗ trợ Ban Tổ chức hội thi những 

nội dung liên quan tính Khoa học và Công nghệ, tính sáng tạo trong các đề tài, giải 

pháp dự thi; phối hợp sở Tài chính thẩm định dự toán và cấp kinh phí tổ chức hội 

thi; tuyên truyền, vận động tham gia hội thi các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp 

khoa học công nghệ thuộc ngành.  

- Liên đoàn Lao động tỉnh: phụ trách tuyên truyền, vận động tham gia hội 

thi lực lượng đoàn viên công đoàn tại các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, 

kinh doanh trong tỉnh. 

- Tỉnh đoàn Thanh niên: phụ trách tuyên truyền, vận động tham gia hội thi  

lực lượng đoàn viên thanh niên các cấp trong tỉnh. 

- Sở Y tế: phụ trách tuyên truyền, vận động tham gia hội thi các tổ chức, đơn 

vị công và tư thuộc ngành y tế. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo: phụ trách tuyên truyền, vận động tham gia hội thi 

các đơn vị thuộc ngành giáo dục. 

- Sở Công Thương: phụ trách tuyên truyền, vận động tham gia hội thi các tổ 

chức, đơn vị, doanh nghiệp thuôc lĩnh vực công nghiệp và thương mại.  

- Sở Tài nguyên và Môi trường: phụ trách tuyên truyền, vận động tham gia 

hội thi các trung tâm, đơn vị sự nghiệp trực thuộc. 



- Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn: phụ trách tuyên truyền, vận động 

tham gia hội thi các tổ chức, đơn vị thuộc ngành và hỗ trợ, giúp nông dân tham gia 

hội thi.  

-  Ban Thi đua Khen thưởng: giúp Ban Tổ chức hội thi trong công tác thi 

đua, khen thưởng hội thi. 

-  Đài Phát thanh và Truyền hình: phụ trách thông tin, tuyên truyền, vận 

động tham gia hội thi thông qua phát thanh, truyền hình; xây dựng chương trình giới 

thiệu, quảng bá các giải pháp đạt giải sau hội thi. 

- Thư ký: giúp việc cho Ban Tổ chức hội thi, cung cấp tài liệu theo yêu cầu 

của các thành viên Ban Tổ chức; tiếp nhận, phân loại hồ sơ dự thi; hướng dẫn các tổ 

chức, cá nhân làm hồ sơ dự thi. 

2. Sở ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố 

Các Sở ngành, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động và tạo 

điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, đơn vị và nhân dân lao động thuộc ngành, địa 

phương tham gia hội thi.  

Kế hoạch tổ chức hội thi được Ban Tổ chức hội thi thống nhất thông qua. 

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ với bộ phận 

Thường trực Ban Tổ chức hội thi tại Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 

Long An để trao đổi và tìm biện pháp giải quyết./. 

 

 
Nơi nhận:   TRƯỞNG BAN 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Thành viên BTC hội thi;   

- Các Sở, UBND huyện, thành phố; 

- Lưu Vp.  Trương Phúc Thuận 
  PCT Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh 
                                                           

   


