
UBND HUYỆN LỘC NINH '.. CỘNG. HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. 
BAN Tỏ CHỨC HỘI THI Độc lập - Tự dò - Hạnh phúc
SẢNG TẠO KỸ THUẬT ■ ' V ' '  ■ ■ ■

SỐ:03/QĐ-HTSTKT Lộc Ninh, ngày 24 thảng 6 năm 2018

QUYỂT ĐỊNH 
Ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Lộc Ninh

lan IV, năm 2018-2019

BAN TỔ CHỬC HỘI THI SẮNG TẠO KỸ THUẬT HUYỆN

Căn cứ Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ tướng 
Chính phủ vệ việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật;

Căn cứ Quyết định số 1&80/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND huyện về 
việc thành lập Bạn Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện 
LộcNiinh, ' : ' ■ : •

Xét đề nghị củã Phó Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng (cơ quan Thường 
trực Hội thi) tại Tờ trình số 168/TTr-KT&HT ngày 22/6/2018,

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ 
thuật huyện Lộc Ninh lần IV, năm 2018-2019.

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưỏrng PhốĩỊg Kinh tế 
và Hạ tầng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cố liên quan; chủ tịch UBND các xã, 
thị trấn và các thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Hội thi chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định hày kể từ ngày k ý ..

Nơi nhận: TM. BAN TỒ CHỨC
- BTC HTSTKT tỉnh;
-TTHU.HĐND huyện; ..... .
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như Điều 2;

QUYÊT ĐỊNH

- Lưu:VT, KT&HT.
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UBND HUYỆN LỘC NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BÂN TỒ CHỨC HỘI THI Độc ĩập  ̂Tự do - Hạnh phúc
SẢNG TẠO KỸ THUẬT ’ '

Lộc Ninh, ngày tháng 6 năm 2018

THẺ LỆ
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Lộc Ninh lần IV, năm 2018-2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HTSTKT ngày 24/6 /2018 

của Bạn Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện)

Điều 1. Mục đích - Ý nghĩa
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Lộc Ninh lần IV, nắm 2018-2019 (sau 

đây gọi tắt là Hội thi) nhằm khơi dậy phong ừào thi đụa lao động sáng tạò thuộc 
lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ trong mọi tầng lớp nhân dân. Từ đó, 
thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời 
sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhành công cuộc công nghiệp : 
hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện. ,

Điều 2. Cơ  quan tổ chức, thường trực và phối họp
1. Cơ quạn chủ trì: ủy ban nhân dân hụyện Lộc Ninh.
2. Cơ quan Thường trực: Phòng Kinh tế và.Hạ tầng huyện.
3. Các cơ quan, đon vị phối hợp: Huyện Đoàn, Liên đoàn Lao động, 

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, 
TC-KHj Nội vụ - Lao động -  Thượng bịnh và Xã hội, Văn phòng HĐND- 
UBND, Vãn hoá & Thông tin, Hội Nông dân, Cong ty TNHH MTV Cap su Lộc ; 
Ninh, Điện lực Lộc Ninh, UBND các xã, thị trận và các trượng THPT trên địa 
bàn huyện!

Điều 3. Lĩnh vực dự thi
 ̂ - Tất cả các sản phẩm, mô hình, giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản 

xuât, đời sông, kinh tê, xã hội đêu có quyên tham dự Hội thi. Các sản phẩm, giải 
pháp dự thi đăng ký theo bảy lĩnh vực sau đây :

+ Công nghệ thông tin, đỉệri 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 môỉ trường;
+ Y dược;
+ Giáo dục, đào tạo.
+ Cải cách thủ tục hành chính, quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội.
Điều 4. Đối tượng dự thi
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1. Tất cả các công dân Việt Nam hoặc người nựớc ngoài đang sinh sống, 
làm việc tại huyện Lộc Ninh, khồng phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, 
nghề nghiệp, GÓ các sản phẩm/mỗ hình, giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt 
động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt 
động kinh tế - xấ hội được tạo ra và áp dụng tại huyện từ trước đến nay chưa dự 
thi hoặc đấ tham gia dự thi mà chưa đạt giải bất kì cuộc thi nào đều có quyền 
tham dự Hội thi.

2. Mọi tổ chức của huyện Lộc Ninh đã đầu tư để tạo ra các sản phẩm, mô 
hình, giải pháp đều có quyền đứng tên tham dự Hội thi. Trong trường hợp này, 
những người trực tiềp tham gia sáng tạo rá sản phẩm, mô hình, giải pháp được tổ 
chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của sản phẩm, , mô 
hình, giải pháp đó đê dự thi..

3. Các sản phẩm, mô hình, giải pháp hoặc công trình đã đạt giải thưởng 
Sáng tạo kỹ thuật VIFOTEC, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt 
Nam, Hội thi Sáng tặo kỹ thuật toàn quốc, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình 
Phước, Guộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồrig tỉnh Bình Phước thì không 
được dự thi. Các thành viên Bán Tổ chức, To Thự ký giúp việc, thành viêh Hội 
đồng giám khảo Hội thi không được tham gia dự th i..

Điều 5. Tiêu chtiẩn đánh giá giải pháp dự thi
- Các sản phẩm, mô hình, giải pháp dự thi được đánh giá căn cứ vào bốn 

tiêu chí: .

+ Tính mới; .

+ Tính sáng tạo; .■ y '
.+ Khâ năng áp đụng rộng rãi;

. . +Hiệụ quả kinh tế - xã hội. : ;: V . .

. - Phạm vi sử dụng các tiêu chí này làm cặn cứ để đánh giá giải pháp sáng 
tạo được xem xét phù hợp với điều kiện của huyện Lộc Ninh, cúa tỉnh Bình 
Phước và của Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Tính mới so với trìnỈỊ độ kỹ thuật ở tỉnh Bình Phước và Việt Nani

Sản phẩm, mô hình, giải pháp dự thi không trùng vơi sản phẩm, mô hình, 
giải pháp của người khác đã được công bô .ở bât kỳ nguôn thông tin nào ở tỉnh 
Bình Phước và Việt Nam hoặc đã được áp dụng ở Bình Phước, Việt Nam. Gác . 
sản phẩm, mô hình, giải pháp đã5 đăng ký tham dự và đạt giải của giải 
VTFOTEC, giải thưởng HỘI thi Sáng tạo kỹ thuật toàn qupc, các Hội thi Sáng 
tạọ kỹ thuật'tỉnh Bìĩịh Phước, Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiểu niên nhi đồng tỉnh 
Bình PHước đều không thuộc đối tượng được xẻt, chấm điểm và trao giải của 
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Lộc Ninh lần IV, năm 2018-2019.

2. Tính sáng tạo
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sẵn phạm, mô hình, giải pháp dự thi phải có cải tiến mới hoặc sáng tạo 
mới hoàn toàn. ■:

3 . Khầ riăng áp dụng rộng rãi trong điềụ kiện của tỉnh Bình Phước và Việt
Nam;

Sản phẩm, mô hình, giải pháp dự thi có khả năng áp dụng vào thực tiễn; 
đã được áp dụng hoặc đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh 
khả năng áp dụng có hiệu quả.

4. Hiệu quả kinh tế - xã hội
Sản phẩm, mô hình, giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cao hơn so 

với sản phẩm, mô hình, giải pháp đã biết trước đó ở tỉnh Bình Phước và Việt 
Nạm, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trượng và xã hội. :

Điều 6. Hồ sơ dự thi (trình bày trên khổ giấy A4)

Hồ sơ dự thi gồm 04 bộ, bao gồm: Phiếu đăng ký dự thi; bản mô tả sản 
phẩm, mô hình, giải pháp dự thi và toàn văn giải pháp cùng sản phẩm (nếu cố), 
thuộc các lĩnh vực khoá học - kỹ thuật ghi tại Điều 3 cua Thệ lệ này, cụ thể:

1. Phiếu đăng ký dự thi (ghi theo mẫu) gồm cậc nội dung sau
- Họ và tên người dự thi hoặc tên tổ chức dự thi;
- Địa chỉ nơi làm việc hoặc nơi cư trú; số điện thoại liên hệ;

- Nghề nghiệp của tác giả hoặc nhóm tác giả (ghi đầy đủ thông tin);

- Tên sản phẩm, mô hình, giải pháp dự thi (ghi ngắn gọn nhưng thể hiện 
đủ bản chất của sản phẩm, mô hình, giải pháp);

; - Thời điểm tạo ra sản; phẩm, mô hình, giải pháp (ghi ngày, tháng, năm);
- Văn bận thỏa thuận củạ các đồng tác giả về phần trăm đọng góp và ủy 

quyền cho 01 người đứng ra làm đại diện dự thi nểu sản phẩm, mô hình, giai 
pháp do nhóm tác giả tạo ra; ; ; :

; - Cam đoan của người dự thi về những điều ghi trong hồ sơ dự thi là đúng
; Sự thật; ■ ■. ■., ■■■ ' ' •

- Xác nhận của tổ chức cho phép dự thi nếu tác giả dự thỉ với tư cảch cá 
nhân hoặc tập thê nêu tại Điêu 4, hoặc xác nhận của chính quyền địa phương nơi 
tác giả cư trú. ■ * '

2. Bản mô tả sản phẩm, mô hình, giải pháp dự thi
 ̂ - Tên sản phẩm, mô hình, giải pháp dự thi (ghi nhự tên đăng ký trong 

phiếu đăng ký dự thi);

 ̂ - Mô tả sản phẩm, mô hình, giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có), mô tả 
ngăn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc 
biệt cần nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục củã các sản phẩm, mô hình, 
giải pháp đó;

4



- Mô tả sản phẩm, mô hình, giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới và mô 
tẳ ngăn gỌiìj nhưng đây đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung'của sần phẩm, mô hình, 
giải pháp dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ đậ khắc phục những nhược điểm nào, sáng 
kiến cải tiên những chỉ tiêu nào của sản phẩm, mô hình, giải pháp kỹ thuật đa 
biêt (nêu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới;

- Khả năng áp dụng được chứng minh thông qua các bản xác nhận của cơ 
quan cớ thẩm quyền, các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất 
thử, hợp đông bán hàng hoặc hóa đơn bán hàng;

- Lợi ích kinh tế - xã hội của sản phẩm, mô hình, giải pháp dự thi được 
đánh giá bằng eách so sánh với những giải phảp đã biết, cần nêu rõ những chỉ 
tiêu kinh tế mà sản phẩm, mô hình, giải pháp dự thi mang lại cao hơn sản phẩm, 
mô hình, giải pháp đã biêt hoặc nêu rõ những khiếm khuyết đã được khắc phục 
của những sản phâm, mô hình, giải pháp đậ biết mà không gây ảnh hưởng xấu 
đên môi trường, trật tự an ninh xã hội;

- Bản mô tả sản phẩm, mô hình, giải pháp có thể kèm theo bản vẽ, sơ đồ, 
hình ảnh, các tính toán minh họa. /■;

2. Toàn văn sản phẩm, mô hình, giấi pháp dự thi:
. Cần nêu cụ thể quá trình từ  khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành sản 

phẩm, mồ hình, giải pháp. Các tác giả có thể gửi kèm theo mô hình, sản phẩm 
sáng chế thử, sản phẩm đã sản xuất, sơ đồ công nghệ, ảnh chụp từ các góc độ 
khác nhau và các tài liệu có liên quan khác. Các tài liệu cần được trình bày rõ 
ràng, không tay xóa (ảnh chụp sản phẩm, hình minh họa in màu).

Điều 7. Nộp và nhận hồ sơ dự thi
1. Hồ sơ dự thi phải được đựng trong phong bí và gửi về Thường trực Ban 

Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện (Phòng Kinh tệ và Hạ tầng).
Địa chỉ: Đường Trần Văn Trà, khù phổ Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh.

Điện thoại: 02713 569 370
: 2. Thời hạn tiếp nhận, xẹt duyệt sản phẩm, mô hình, giải pháp và trao giải 

: thưởng Hội thi: .
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi từ khi phát động Hội thi đến hết ngày 

30/4/2019. . . ■ ệ • - „ :
- Chấm các mô hình và giải pháp dự thi: Từ ngày 05/4/2019 đến ngày 

10/4/2019.
- Lễ trao giải thưởng (dự kỉện); Tháng 12 năm 2019 (sau khi tỉnh tổng kết 

trao giải).
3. Sau khi chấm xong Ban tổ chức tổng hợp gửi tham gia Hội thi cấp tỉnh.

4. Hồ sơ được tiếp nhận và lưu trữ cho tới ngày công bố kết quả Hội thi:
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5. Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại cho người dự thi._ Riêng sản phẩm hoặc 
mộ ĩiình sẽ đyrợc trả lại sau kill trao giải (liềutác giả có yêu câu);

6. Các sản phẩm, mô hình, giải pháp dự thi Hội thi Sáng tạo kỹ thuật 
huyện đạt giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích nếu bảo đảm đủ các tiêu chuẩn 
nêu trong Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh 'sẽ được Ban Tổ chức Hội thi 
chọn gửi dự thi Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh.

7. Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp tỉnh đã đươc nghiệm thu 
đạt từ loại khá trở lên hàm chứa nhiều nội đúng về sáng tạo khoa học cồng nghệ 
được tham gia dự thi và Hội đồng Giám khảo sẽ đánh giá đề tài theo thang điểm 
của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật.

Điều 8. Đánh giá giải pháp dự thi
Hội đồng Giám khảo do Ban Tổ chức Hội thi thành lập. Việc đánh giá sản 

phẩm, mô hình, giải pháp được thực hiện bằng cách cho điểm từng tiêu chuẩn 
theo thang điểm do Ban Tổ chức Hội thi quy định, sau đó cộng điểm của các 
giám khảo và chia trung bình. ;

Điều 9. Giải thưởng
Giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuậthuyện lần IV có các giải sau:
- 07 Giải nhất, mỗi giải trị giá: 08 triệu đồng (cho tác giả, nhóm tác giả).
- 07 Giải nhì, mỗi giải trị giá: 06 triệu đồng (cho tác giả, nhóm tác giả).
- 14 Giải ba, mỗi giải trị giá: 04 triệu đồng (cho tác giả, nhóm tác giả).

- 14 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 02 triệu đồng (cho tác giạ, nhóm

- 05 giải thưởng dành cho tác giả dự thi có nhiều sản phẩm lọt vào ehung 
khâo Hội thi cấp huyện, mỗi giải trị giá: 01 triệu đồng.

- 01 giải thưởng dành cho thí sinh nhỏ tuổi nhất có sản phạm, mô hình, 
giải phảp lọt vào vòng chung khảo, trị giá: 01 triệu đồng.

- 01 giải thưởng dành cho tác giả lớn tuổi nhất có nhiều sản phẩm lọt vào 
chung khảo Hội thi cấp húyện, trị giá: 01 triệu đồng.

Các giải thưởng bao gồm: Tiền thưởng, Giấy khen của UBND huyện Lộc 
Ninh theo quy định, giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Hội thi và quà tặng của 
các doanh nghiệp tài trợ cho giải (nêu có).

 ̂ Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế, Ban tổ chức Hội thi có thể điều chỉnh 
số lượng giải trong từng lĩnh vực. Tuy nhiên, việc điều chỉnh số lựợng giải phải 
đảm bảo không vượt quá kinh phí tổng giải thưởng cúa Hội thi.

Điều 10. Khen thưởng các tập thi, cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong công tác tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật
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Ban Tổ chức Hội thi tham mưu Chủ tịch UBNĐ huyện tặng Giấy khen 
. cho các Lập iiịể, đơn vị, cá nhân có thầĩựi tích xuất sắc trong cống tác tổ chức, 
tuyên truyền Hội thi.

Điều 11. Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Hội đồng Giám khảo
1. Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Hội thi do ƯBND huyện thành

lập.

2. Trưởng Ban Tổ chức HộỊ thi ký ban hành Kê hoạch, Thể lệ Hội thi, 
Qụyêt'định thành lập Hội đồng Giám khảo, Quyết định công nhận các sản phẩm, 
mô hình, giải pháp đạt giải. Một số trường hợp khác sẽ ủy quyền cho Thường 
trực Ban Tổ chức Hội thi ký và điều hành công việc Hội thi.

3 . Hội đồng Giám khảo được thành lập căn cứ theo số lượng và lĩnh vực 
của các sản phẩm, mô hình, giải pháp dự thi.

Điều 12. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
- Việc tham gia Hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ quyền sở 

hữu trí tuệ. . • ,

- Khi tác giả có yêu cầu hoặc Ban Tổ chức Hội thi thấy giải pháp cần 
được bảọ hộ qụyền sở hữu trí tuệ thì Ban Tổ chức Hội thi sẽ hướng dẫn cho 
người dự thi làm thủ tục để được báo hộ quyền sở hữú trí tuệ theo quy định.

- Các giải pháp được bảo hộ sẽ được hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ của 
nhà nước và địa phương theo quy định.

Điều 13: Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
1. Mục tiêu của Hội thí nhằm tạo ra phong tràọ thi đua lao động sáng tạo 

của cắc tầng lớp nhân dân trong huyện thuộc các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và 
công nghệ. Ban Tổ chức Hội thi sẽ không giải quyết Gác vấn đề liên quan đến 
việc khiếu nại về kết quả của Hội thi. Ban Tổ chức Hội thi chỉ xem xét những 
khiếu nại liên quan đến việc sở hữu sản phẩm, mô hình, giải pháp đạt giải 
thưởng.

2. Bất kỳ cá nhân nào phát hiện ra sản phẩm, mồ hình, giải pháp được giài 
thưởng có vi phạm, hoặc tranh chấp về bản quyền, hoặc có vi phạm pháp luật 
nghiêm trọng khác đêu có quyền thông báo cho Ban Tô chức Hội thi! Thông báo 
này phải lập bằng văn bản có chữ ký của người khiếu nại, ghi rõ địa chỉ, số'điện 
thoại liên hệ, kèm theo bản photo chứng minh nhân dâii hoặc hộ chiếu của người 
khiếu nại và gửi đến cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Hội thi. Việc gửi thư 
khiếu nại phải đựợc thực hiện trong vòng 15 ngày kể từ ngày côĩig bố và trao 
giải thưởng.

3. Mọi khiếu nại sau thời hạn theo các điều khoản nêu trên đều không 
được Ban Tổ chức Hội thi xem xét giải quyết.

4. Khi có khiếu nại, Trưởng Ban Tồ chức Hội thi sẽ giao cho cơ quan 
thường trực Hội thi thành lập Ban giải quyết khiếu nại, trong đó có những
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chuyên gia đầu ngành, chuyên gia pháp luật tham gia giải quyết khiếu nại, yêu 
cầu người bị khiếu nạỉ có văn bản giải trình.

Người khiếu nại có trách nhiệm trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác 
trình bày khiếu nại của minh trước Ban giải quyết khiếu nại tại địa điểm và theo 
thời gian do Trưởng ban giải quyết khiếu nại thông báo. Người bị khiếu nại 
được tham gia đôi chât trong các buôi làm việc của Ban giải quyêt khiêu nại với 
người khiếu nại. Người khiếu nại phảỉ chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội 
dung khiếu nại. Ban giải quyết khiếu nại sẽ đề xuất phương án giải quyết để Ban 
Tổ chức Hội thi quyết định.

5. Nếu xác định sản phẩm, mô hình, giải pháp đạt giải thưởng có vi phạm, 
tùy theo mức độ, Ban Tổ chức Hội thi sẽ quyết định một trong các mức xử lý
sau:

- Tước giải thưởng, thu hồi các lợi ích vật chất từ giải thưởng và buộc bồi 
thường thiệt hại (nếú có phát sinh).

Điều 14ế TỔ chức thực hiện
Dưới sự chỉ đạo, phân công của Trưởng Ban Tổ chức Hội thí, Phòng Kinh 

tế và Hạ tầng và các cơ quan tham gia thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp 
việc, các cơ quan có ĩiên quan (được quy định tại Điểu 2 Thể lệ này) và các đổi 
tượng dự thỉ có trách nhiệm thực hiện Thể lệ này.

Điều 15. Sửa đổi, bổ sung Thể lệ
Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn để cần phải sửa đổi, bổ sung, 

Thường trực Bần Tổ chức (Phòng Kinh tế và Hạ tầng) tổng hợp, trĩnh Ban Tổ 
chức Hội thi xem xét, quyết định./.

Nơi nhận: TM. BAN TỔ CHỨC
- BTC HTSTKT tinh; ■ TRƯỞNG BAN ' '
- TT HU, H0ND huyện;

UBND HUYỆN
ÍErền Thi Bích Lế• • .
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