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KẾ HOẠCH
Tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ Sáng tạo kỹ thuật

Căn cứ kế hoạch hoạt động Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
(LHH) năm 2016, nhằm nâng cao chất lượng Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 15
(2016-2017), Ban thường vụ LHH xây dựng kế hoạch tổ chức và hoạt động Câu
lạc bộ Sáng tạo kỹ thuật (gọi tắt CLB STKT) như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
- Tập hợp các tác giả đã dự hội thi sáng tạo kỹ thuật (hội thi) qua các năm
và các cán bộ KH&CN, những người yêu thích sáng tạo để sinh hoạt phổ biến thể
lệ hội thi, trao đổi về về chuyên môn kỹ thuật.
- Từng bước phối hợp, gắn kết giữa các tác giả sáng tạo giải pháp kỹ thuật
(người sáng tạo kỹ thuật) với doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sản phẩm sáng tạo
sớm được thương mại hoá và đi vào cuộc sống.
- Nâng cao trách nhiệm của Ban Tổ chức hội thi (trước hết là cơ quan
Thường trực BTC), nâng cao chất lương và hiệu quả của hội thi, góp phần đáp
ứng yêu cầu của sản xuất và đời sống.
II. Nội dung kế hoạch:
1) Phổ biến thể lệ hội thi; hướng dẫn lập hồ sơ dự thi.
2) Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu của sản xuất và đời
sống đặt ra cho cán bộ KH&CN, các nhà sáng tạo; thông tin KH&CN liên quan
đến các lĩnh vực hội thi.
3) Trao đổi về chuyên môn kỹ thuật, kinh nghiệm thực hiện sáng tạo, sinh hoạt
theo 4 nhóm:
- Nhóm lĩnh vực Cơ khí - Tự động hoá – Xây dựng - Giao thông Vận tải
(công - nông nghiệp- xây dựng – giao thông vận tải - môi trường…)

- Nhóm Y- Dược.
- Nhóm Giáo dục & Đào tạo.
- Nhóm Công nghệ Thông tin- Điện tử - Viễn thông
4) Phối hợp, liên kết giữa các nhà sáng tạo, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà
nước về KH&CN về chuyên ngành thuộc các lĩnh vực hội thi.
5)Tham quan học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh.
III. Thời gian và địa điểm tổ chức:
- Thời gian thực hiện: Sau khi thành lập Ban Tổ chức và ban hành thể lệ hội
thi lần thứ 15 (2016-2017).
- Địa điểm: Hội trường LHH số 12 Nguyễn Đình Chiểu, P1, Tp Tân An,
Long An.
IV. Kinh phí thực hiện:
Kinh phí tổ chức sử dụng nguồn vốn sự nghiệp KH&CN dành cho tổ chức
hội thi năm 2016; kinh phí của LHH; nguồn vận động xã hội hoá hỗ trợ (giao Ban
Chủ nhiệm CLB dự toán).
V. Tổ chức thực hiện:
1) Về tổ chức CLB:
- LHH ban hành quyết định thành lập CLB STKT; Quyết định thành lập
Ban Chủ nhiệm CLB STKT gồm lãnh đạo LHH và các thành viên trong Ban Tổ
chức HTSTKT và cán bộ chuyên môn của các đơn vị tham gia BTC hội thi, trong
đó:
+ Chủ nhiệm CLBSTKT (P.CT LHH) - Trưởng Ban tổ chức hội thi
+ 1 Phó Chủ nhiệm (Tổng thư ký LHH).
+ 4 Uỷ viên phụ trách 4 nhóm sáng tạo.
- Các hội viên gồm các tác giả sáng tạo giải pháp kỹ thuật và những người
yêu thích sáng tạo kỹ thuật, trong đó chia thành 4 nhóm theo chuyên môn kỹ thuật
và lĩnh vực.
- Thông báo mời các tác giả sáng tạo giải pháp kỹ thuật, những người yêu
thích sáng tạo kỹ thuật đăng ký tham gia (có mẫu đăng ký).
2) Tổ chức sinh hoạt CLB
- Phân công chuẩn bị nội dung các chuyên đề.
- Tổ chức sinh hoạt chung và sinh hoạt nhóm.

- Tổ chức 3 cuộc sinh hoạt chung gồm nội dung số 1, 2 và 4 dự kiến khoảng
50 người. Nội dung 3 sinh hoạt theo nhóm, bình quân mỗi nhóm khoảng 10 người
(mỗi nhóm sinh hoạt riêng ít nhất 1 lần x 4 nhóm). Riêng nội dung thứ 5, khi nào
có điều kiện kinh phí mới tổ chức tham quan.
Trên đây là kế hoạch tổ chức và hoạt động CLB STKT năm 2016 -2017,
trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh sẽ điều chỉnh, bổ sung để thực hiện./.
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