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       LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC             CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

            VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 
 

          Số: 430 /KH-GTSTKHCN                            Thanh Hóa, ngày 20 tháng 5 năm 2021 

              

KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO  

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM NĂM 2021 

 
 

Thực hiện Công văn số 119/LHHVN ngày 09/3/2021 của Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Công văn số 3271/UBND-NN, ngày 16/3/2021 của 

UBND tỉnh Thanh Hoá về việc tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo khoa học 

công nghệ Việt Nam năm 2021 (Giải thưởng), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật Thanh Hoá phối hợp với các sở, ngành là thành viên Ban Tổ chức Giải thưởng 

xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá như sau: 

I. Mục đích, ý nghĩa 

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam được tổ chức, triển 

khai hằng năm trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá để xét, lựa chọn các công trình khoa 

học và công nghệ có giá trị khoa học - kinh tế - xã hội đối với Thanh Hoá tham gia 

Giải thưởng toàn quốc, nhằm khu ến kh ch việc tiếp t c nghiên cứu, áp d ng các 

thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xu t và đ i sống  

II. Công tác tổ chức 

1. Cơ quan chủ trì: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá 

(Liên hiệp hội). 

2. Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh 

Thanh Hoá và các đơn vị có liên quan  

3. Ban Tổ chức, Ban Thư ký Giải thưởng:  

- Ban Tổ chức, Ban Thư ký Giải thưởng bao gồm: Đại diện lãnh đạo và 

chuyên viên Liên hiệp hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh. 

- Ban Tổ chức Giải thưởng có trách nhiệm: Chỉ đạo toàn bộ công tác tổ chức, 

triển khai Giải thưởng. 

- Ban Thư ký Giải thưởng có trách nhiệm: Chuẩn bị, xâ  dựng kế hoạch, 

chương trình, báo cáo c  thể; tham mưu giúp Ban Tổ chức chỉ đạo tổ chức triển 

khai Giải thưởng hiệu quả; Tham mưu tổ chức công tác tu ền tru ền giới thiệu về 

Quy chế, Kế hoạch Giải thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng; tham 

mưu tìm chuyên gia giúp tác giả, nhóm tác giả xây dựng và hoàn thiện hồ sơ dự thi. 

III. Công tác tuyên truyền 

1  Tổ chức tu ên tru ền Qu  chế, kế hoạch tham gia Giải thưởng đến các tổ 

chức, cá nhân và đơn vị liên quan. Phản ánh kịp th i các công trình đã đoạt giải 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, giúp cho các tổ chức, cá nhân hiểu rõ nội 
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dung, m c đ ch và ý nghĩa của Giải thưởng, nhằm khu ến kh ch các tác giả, nhóm 

tác giả có công trình sáng tạo đã được Hội đồng khoa học c p tỉnh và tương đương 

trở lên nghiệm thu tham gia Giải thưởng  

2  Tổ chức tu ên tru ền trên các phương tiện thông tin: 

- Tu ên tru ền trên Đài Phát thanh và Tru ền hình tỉnh; Báo Thanh Hoá; Các 

 n phẩm tru ền thông của Liên hiệp hội, Sở Khoa học và Công nghệ và Liên đoàn 

Lao động tỉnh. 

- Tuyên truyền trên mạng xã hội: Nhóm Zalo của Liên hiệp hội và các hội 

thành viên, Facebook; 

- Xâ  dựng pano, áp phích, t  g p, t  rơi tu ên tru ền về Qu  chế, kế hoạch 

Giải thưởng; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức và tác giả tham gia Giải thưởng  

Thời gian: Từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2021. 

IV. Công tác tổ chức, xét chọn tham gia Giải thưởng:  

1. Ban Tổ chức Giải thưởng gửi văn bản gửi đến các sở, ban, ngành c p tỉnh, 

các tổ chức, đơn vị trực thuộc các bộ, các tổng công ty, các tập đoàn kinh tế đóng 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có các công trình đã được Hội đồng khoa học c p tỉnh 

và tương đương trở lên nghiệm thu trong 5 năm (từ tháng 05 năm 2016 đến ngày 

30 tháng 5 năm 2021).  

Thời gian: Hoàn thành trước ngày 30/5/2021. 

2. Các tổ chức, đơn vị lựa chọn và gửi thông tin danh sách các công trình đã 

được nghiệm thu xếp loại đạt trở lên; những công trình đã và đang được ứng d ng 

có hiệu quả vào sản xu t và đ i sống về Ban Tổ chức Giải thưởng. 

Thời gian: Hoàn thành trước ngày 30/6/2021. 

3.  Ban Thư ký Giải thưởng tổng hợp thông tin danh sách các công trình từ các 

tổ chức, đơn vị gửi đến; báo cáo Ban Tổ chức Giải thưởng xem xét lựa chọn  

Thời gian: Hoàn thành trước ngày 15/7/2021. 

4. Căn cứ vào Quy chế Giải thưởng, Ban Tổ chức xét chọn những công trình 

đủ điều kiện để hướng dẫn lập hồ sơ tham gia. 

Thời gian: Hoàn thành trước ngày 30/7/2021. 

5.  Ban Thư ký hỗ trợ tác giả có công trình được lựa chọn viết thu ết minh, lập 

hồ sơ tham gia  

Thời gian: Từ ngày 01/7 - 20/9/2021. 

6. M i các chu ên gia hỗ trợ các tác giả hoàn thiện lại hồ sơ; hồ sơ và sản 

phẩm mẫu gửi về Ban Tổ chức Giải thưởng tỉnh theo qu  định  

Thời gian: Hoàn thành trước ngày 10/10/2021. 

IV. Thời gian thu, nộp hồ sơ, chấm điểm và công bố kết quả    

1. Th i gian nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng từ khi phát động đến hết ngà  

10/10/2021 (Có kế hoạch phát động riêng). 

2  Nộp hồ sơ về Ban Tổ chức Giải thưởng toàn quốc trước ngày 15/10/2021 

(theo dấu bưu điện). 
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3. Ban Tổ chức Giải thưởng toàn quốc ch m và công bố kết quả vào tháng 12/2021. 

4. Ban Tổ chức Giải thưởng toàn quốc tổ chức tổng kết, trao giải vào tháng 5/2022. 

V. Kinh phí tổ chức, triển khai Giải thưởng gồm: 

1  Kinh ph  tổ chức, triển khai tham gia Giải thưởng: Nguồn từ ngân sách Nhà 

nước do UBND tỉnh c p cho Liên hiệp hội. 

2. Ngoài phần khen thưởng của Ban tổ chức Giải thưởng toàn quốc theo Quy 

chế, nếu đạt giải, Liên hiệp hội sẽ có công văn trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng 

khen và tiền thưởng bằng 50% giá trị giải thưởng toàn quốc cho tác giả hoặc nhóm 

tác giả (Theo Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND, ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh 

Quy định chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong 

các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể 

dục – thể thao; giải thưởng về khoa học và công nghệ, văn học – nghệ thuật, báo 

chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá). Công trình đạt Giải thưởng toàn quốc còn là căn 

cứ để các ngành, đơn vị tôn vinh và khen thưởng  

VI. Tổ chức thực hiện 

1  Các sở, ngành thành viên Ban Tổ chức Giải thưởng: Có trách nhiệm chỉ 

đạo, tu ên tru ền, hướng dẫn khối, ngành mình có công trình dự thi; đồng th i phối 

hợp với các c p, các ngành phát động, tập hu n, phát hiện và giúp đỡ các tác giả, 

nhóm tác giả tham gia dự thi  Có hình thức tôn vinh, khen thưởng các tác giả, nhóm 

tác giả đạt giải, tạo phong trào thi đua sáng tạo khoa học công nghệ mạnh mẽ và 

hiệu quả  Trong đó, cơ quan chủ trì, có trách nhiệm bố trí đầ  đủ các điều kiện để 

tổ chức, triển khai thành công Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt 

Nam năm 2021. 

2. Ban Tổ chức, Ban Thư ký Giải thưởng căn cứ kế hoạch này để triển khai 

thực hiện; đồng th i tổ chức đánh giá kết quả công tác thực hiện Giải thưởng, định 

kỳ báo cáo theo quy định  

3. Giao Ban Thư ký thư ng xu ên theo dõi, đánh giá, báo cáo tiến độ hằng 

tháng cho Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng; tham mưu tổ chức giao ban định kỳ 

nhằm triển khai các nội dung theo đúng kế hoạch, góp phần tổ chức, triển khai 

thành công Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2021 trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 
 

Nơi nhận:                                                                         TM. BAN THƯỜNG VỤ  

- LHH Việt Nam, Quỹ Vifotec (để b/c);                                          PHÓ CHỦ TỊCH                                      
- UBND tỉnh (để b/c) 

- Sở KH&CN, LĐLĐ tỉnh (để p/h);                                                 

- Thư ng trực LHH;                                                                               (Đã ký) 
- Các thành viên BTC, BTK;                                                      

- Các tổ chức, cá nhân liên quan;                 
- Lưu Ban KHCN-TVPB, VT.                                                                                                                                

                                                                     Phó trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng 

                                                                                   Nguyễn Quốc Uy 
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