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THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật
tỉnh Bến Tre lần thứ VIII năm 2020-2021
Nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, tăng năng suất, nâng cao
chất lượng sản phẩm có sức cạnh tranh, đặc biệt là sáng tạo trong đổi mới công
nghệ... của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động và nhân dân trong toàn tỉnh,
nhất là các nhà khoa học, nhà quản lý, tầng lớp trẻ, sinh viên; phát hiện nhân tố
mới trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ; thúc đẩy áp dụng có hiệu
quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, phát triển kinh tế xã hội gắn
với đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp
hóa - hiện đại hóa tỉnh nhà.
Thực hiện Kế hoạch số 4518/KH-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2020 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần
thứ VIII năm 2020-2021, Sở Khoa học và Công nghệ (Thường trực Ban Tổ chức
Hội thi) kính đề nghị Quý cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện và
thành phố Bến Tre quan tâm, hỗ trợ thông báo và tuyên truyền, vận động và đôn
đốc các tổ chức và cá nhân thuộc đơn vị mình quản lý tham gia dự thi để Hội thi
Sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VIII năm 2020-2021của tỉnh
được tổ chức thành công tốt đẹp.
Ban Tổ chức Hội thi xin gửi tài liệu (đính kèm) để thực hiện: Thể lệ Hội
thi, Bộ hồ sơ dự thi (Đơn xin dự thi, Bản mô tả giải pháp kỹ thuật). Quí cơ quan,
đơn vị và các cá nhân có thể tham khảo tại Website của Sở Khoa học và Công
nghệ theo địa chỉ: http://www.dost-bentre.gov.vn/HoiThi.
Hồ sơ dự thi xin gửi về: Phòng Quản lý Chuyên ngành, Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: Số 280, đường 3 tháng 2, phường An Hội,
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: (0275) 3812629.
Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021(trong giờ hành
chính).
Sở Khoa học và Công nghệ rất mong Quý cơ quan hỗ trợ triển khai thông
báo này đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, trong ngành mình để hưởng ứng
tham gia./.
Nơi nhận:
- Sở, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Bến Tre;
- GĐ & các PGĐ Sở (để triển khai KH);
- Liên hiệp các Hội KHKT (để phối hợp);
- Đoàn Thanh niên CSHCM tỉnh (để phối hợp);
- Liên Đoàn Lao động tỉnh (để phối hợp);
- Lưu: VT, QLCN, TQuyên(80b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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MSHS:

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Bến Tre
lần thứ VIII (2020-2021)
Kính gửi: Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VIII.

A. Tôi tên là: ……………….. ……………………...............................................................
Trình độ học vấn:
Học hàm, học vị (nếu có): ……………………..………………………………………….
Quốc tịch: .....………………………………. Giới tính: Nam , Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: .............................. Dân tộc: .........................................................
Đơn vị công tác (nếu có): .....................................................................................................
Địa chỉ nơi công tác: ………………………….……………………………….…………….
………………………….. Điện thoại ……………………. Fax: …………………..……….

Địa chỉ liên hệ: …………………………….……………………...………………… ..…....
Điện thoại: …………….… ĐTDĐ: ….…………...……… Email: ....................................
Là tác giả (đại diện nhóm tác giả) của giải pháp dự thi (tên giải pháp):
........................................................................................................................... ...........................
......................................................................................................................................................

B. Hồ sơ gồm có (đánh dấu x vào mục có tài liệu):
1. Phiếu đăng ký dự thi

3. Mô hình, hiện vật, sản phẩm mẫu

2. Bản mô tả giải pháp kỹ thuật

4. Các tài liệu tham khảo khác

C. Lĩnh vực dự thi: (đánh dấu x vào mục có tài liệu):
1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông
2. Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải
3. Vật liệu, hóa chất, năng lượng
4. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường
5. Y dược
6. Giáo dục và đào tạo
D.Thời điểm tạo ra giải pháp: (ghi ngày tháng năm)
Đ. Danh sách các đồng tác giả (nếu có):

Chúng tôi có tên dưới đây là đồng tác giả của giải pháp tham dự Hội thi
Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VIII (2020-2021), cùng thỏa thuận về
phần đóng góp của từng người, ký tên cam kết mọi quyền lợi có liên quan được
tính theo phần trăm đóng góp, bao gồm:
TT

Họ và tên

Năm
sinh

Chức danh,
nghề nghiệp

Địa chỉ
liên hệ

Tỉ lệ %
đóng góp

Ký tên

1
2
3
4
5
Tổng số:

100%

Tôi (chúng tôi) xin được tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần
thứ VIII (2020-2021) và xin cam đoan giải pháp nói trên là của chúng tôi/tôi, do
chúng tôi/tôi nghiên cứu, sáng tạo ra và các tài liệu gửi kèm là hoàn toàn phù
hợp với bản gốc mà chúng tôi/tôi đang giữ. Chúng tôi/tôi cam kết không vi phạm
quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ ai. Nếu sai chúng tôi/tôi xin hoàn toàn chịu trách
nhiệm theo quy định pháp luật./.
Bến Tre, ngày……..tháng........ năm 201..
XÁC NHẬN CHO PHÉP DỰ THI
(của tổ chức nơi làm việc hoặc địa
phương nơi tác giả cư trú)

TÁC GIẢ
(hoặc đại diện nhóm tác giả)

* Ghi chú: Chỉ ghi tên tác giả, đồng tác giả ở mẫu Phiếu đăng ký dự thi, không ghi tên
vào các tài liệu khác gửi kèm.

MSHS:

BẢN MÔ TẢ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT
1. Tên giải pháp (ghi giống như phiếu đăng ký dự thi).
2. Giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có), mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ
thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, nêu rõ những nhược điểm cần
khắc phục của các giải pháp đó.
3. Mô tả giải pháp dự thi (thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của giải
pháp dự thi, mô tả đầy đủ và rõ ràng cách làm để tạo ra giải pháp dự thi, cần nêu
rõ đã khắc phục được những nhược điểm nào, cải tiến những chỉ tiêu nào của
giải pháp kỹ thuật đã biết nếu có hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới, sản
phẩm,...)
4. Đánh giá hiệu quả giải pháp dự thi
a) Khả năng áp dụng/phạm vi áp dụng (được chứng minh thông qua các
hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng bán hàng
hoặc hóa đơn bán hàng,...)
b) Hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội:
1- Kinh tế (Lợi ích trực tiếp thu được hoặc có thể thu được do áp dụng giỉa
pháp mới vào sản xuất, có bản tính toán kinh tế so với giải pháp cũ hoặc so với
những giải pháp tương tự có được ở Việt Nam).
2- Kỹ thuật (thể hiện bằng những chỉ tiêu kỹ thuật mới, tiến bộ hơn so với
kỹ thuật đã biết trước đó).
3- Xã hội (cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, bảo vệ sức khỏe,
điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, tạo thêm công ăn việc
làm,...)
5. Các tài liệu khác (nếu có)

