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Số: 01 /KH-HTSTKT Lộc Nính, ngày 23 tháng 6 năm 2018

KỂ HOẠCH
Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật húyện Lộc Ninh lần IV

và tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần y , năm 2018-2019

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc;

Cặivcứ Quyết định số 3299/QĐ-ƯBND ngày 19/12/2017 của ủ y  ban nhân 
dân tỉnh về việc Thậnh lập Ban Tồ chức, Ban Thư ký Hội thi Sáng tạo kỹ thuật 
tỉnh lần V, nắm 2018-2019;

Căn cứ Kế hoạch số 283/KH-HTSTKT ngày 25/12/2017 của Ban Tổ chức 
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh về việc Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỷ thuật tỉnh lần
V, năm 2018-2019; Qụyết định số 3386/QĐ-HTSTKT ngày 27/12/2017 của Ban 
Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh về Ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạọ kỵ . . 

. thuật tỉnh lần V, năm 2018-2019; . .
 ̂ Căn cứ Quyết định số 1880/QĐ-ƯBND ngày 22/6/2Q18 của UBND huyện 

về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Hội thi Sáng tạo kỹ thuật 
huyện,

. Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thụật huyện xây dựng Kế hoạch triển khai 
: Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần ÍV trên địa bàn huyện và tham gỉa Hội thi Sáng tạp 

kỹ thuật tỉnh lần V, íiăm 2018-2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẤU VÀ LĨNH Vực Dự THI- - • • ; • •  • - - 7 ■ ■ . . - . ■ . • ■ . . .  * •

- Tọ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật nhằm khơi dậy phong trào thi đuạ lao 
động sáng tạo của CB, CC, v c  và raọỉ người dân ừorig công tác và lao động sản 
xuất hàng ngày. .

-  Thúc đẩỹ việc ầp dụng có hiệu qliấ các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và 
đời sông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa để xây dựng đất nước ngàỵ càng hiện đại. .

- Tổ chức Hội thi phải bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực 
tiễn. ■ ■ ể

- Căn cứ kê hoạch này của Ban Tổ chức Hội thi huyệri, từng cơ. quan, 'đơri 
vị và UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể, sát thực tế cho từng đơn vị 
đê tô chức thực hiện hiệu quả Hội thi.

- Các lĩnh vực dự thi:

+ Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông.
+ Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông, vận tải.
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-T Vật liệu, hóa chất, năng lượng.

+ Nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường.
+ Y dược.

+ Giáo dục, đào tạo. ,

+ Cải cách thủ tục hành chính, quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN- • • •

1. Tổ chức Lễ Phát động và tuyên truyền về Hội thi
- Thời gian tổ chức Lễ phát động Hội thi dự kiến trong tháng 7/2018.

 ̂ - Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến các khu dân cư, 
kết hợp tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, tờ rơi tại các xã, 
thị trấn và viết tin, bài đăng trên cổng Thông tin điện tử UBND huyện.

2. Thòi gian, địa điểm tiếp nhận sản phẩm, mô hình, giải pháp dự thi

: - Bắt đầu từ khi phát động đển hét ngày 30/4/2019. . ;

- Địa chỉ tiếp nhận: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lộc Ninh. Địá chỉ: 
Đường Trầri Văn Trà, khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh. Điện thoại: 02713 
569 370 V . .

3. Tổ chức chấm giải cấp huyện và lựa chọn gửi sản phẩm tham gia 
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần V, năm 2018-2019

- Dự kiến tổ chức chấm giải ợ huyện: Từ ngày 30/4/2019 đến ngày 
20/5/2019. . .. . V

- Sau khi có kết quả chấm giải ở cấp huyện, Ban Tổ chức Hội thi sẽ tổng 
họp gửi sản phẩm về BTC Hội thi tỉnh để tham gia Hội thi cấp tỉnh.

4. Tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Hội thi lần V và phát động Hội thi lần
VI, năm 2018-2019 ' V : ■ ệ ; '/V

Đự kiến tổ chứe vào khoảng tháng 02/2020 (sau khi tỉnh tổng kết trào giải 
và phát động). . . . .

III. TỔ CHÚ C THựC HIỆN
1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Phó Ban Thường trực Hội thi) ■

- Tham mưu Trưởng Ban Tổ chức Hội thi ban hành các kế hoạch, Thể lệ 
Hôi thi, thành lập Hội đồng Giám khảo Hội thi, Đoàn kiểm tra Hội thi cùng 
những văn bản khác có liên quan trực tiếp đến Hội thi.

- Chủ trì phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức triển khai Hội thi, 
đồng thời theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện với Trưởng Ban Tổ chức Hội thi, 
UBND huyện và Ban Tổ chức Hội thi tỉnh theo quy định.

- Phối hợp tổ chức Lễ tổng kết, trao giải và phát động Hội thi.



- Tham mưu BTC chuẩn bị phương ạn chấm các sản phẩm, mô hình, giải 
pháp tham gia dự thi ở huyện đảm bảo đung tiến độ, chất lựợng và khách quan.

- Tổng hợp gửi mô hình, sản phẩm tham gia Hội thị tỉnh lần V, năm 2018
2019.

- Tổ chức đưa tác giả đi dự thuyết trình buổi chấm giải, đi dự Lễ tổng kết, 
trao giải (nếu có)ẽ

- Phổi hợp Phòng Nội vụ -  LĐ,TB&XH huyện tham mưu UBND huyện khen 
thưởng các cá nhân đạt giải Hội thi cấp huyện và các cá nhân, tập thế có thành tích 
xuất sắc trong công tác tổ chức, tuyên truyền cho Hội thi.

- Tham mưu, đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ kinh phí tổ chức Hội thi.
- Phối hợp Phòng Tài chính -  Kế hoạch tham mưú UBND huyện bổ sung 

kinh phí cho Hội thi khi cần thiết.

2. Liên đoàn Lao động
- Thường xuyên phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng trong cộng tác tể chức 

triển khai Hội thi trên địa bàn huyện.
- Phát động phong trào thi đua sáng tạo kỹ thuật trong cận bộ, công nhân, 

viên chức, công đoàn và người lao độngỂ
3. Huyện Đoàn
- Chủ động phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng, các chi đoàn trực thuộc-tổ’ 

chức tuyên truyền, phát động về Hội thi trong thanh thiếu niênễ . ...

- Chỉ đạo các cơ sở đoàn xã, thị trấn vận động đoàn viên, thanh thiếu niên 
hưởng ứng tham gia Hội thiỂ : -  :

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Chủ động phối họp cơ quan Thường trực Hội thi trong việc triển khai thực 
hiện kê hoạch và chỉ đạo các trường học thuộc quyền quản lý trên địa bàn huyện tổ 
chức phát động, tham gia Hội thi.

- Tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên công tác trong ngành về mục đích, ý 
nghĩa của Hội thi, quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên hoàn thành các sản 
phẩm, mô hình, giải pháp (nếu có).

5. Phòng Nội vụ -  LĐ,TB&XH tíuyện: Phối hơp cơ quan Thường trực 
(Phòng KT-HT) tham mưu UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể, ca nhân 
có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, tuyên truyền Hội thi theo quy định 
hiện hànhỂ

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Tham mưu bổ sung kinh phí cho Hội thi đảm bảo họp lý, đúng tiến độ, 

đúng mục đích, theọ năm ngân sách để đảm bảo cho việc triển khai Hội thi đúng 
kế hoạchễ



- Hưprng dẫn cơ quan Thường trực Hội thi thanh quỵết tọán kinh ohí đúng 
thèo quy định hiện hành. ;

7 Phòng Văn hóa -  Thông tin
- Phối họp cơ quan Thường trực mở chuyên mục về Hội thi, tổ chức tuyên 

truyên, giới ứiiệu các mô hình, giải pháp Hội thi.
- Tổ chức thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ huyện tới 

các xã, thị trấn về các nội dung có liên quan đến Hội thi.
- Phối hợp tuyên truyền, tổ chức tổrig kết trao giải và phảt động Hội thi.
8. UBND các xã, thị trấn
- Tổ chức tuyên ừuyền đến cận bộ, công chức, viên chức và các tầng iớp 

nhân dân trên địa bàn về Hội thi.
- Bảo cáo kết quả tuyên trụyền, tác giả đăng ký tham gia Hội thi về BTG 

Hội thi huyện thông qua cơ quan Thường trực (Phòng KT-HT).

9. Đề nghị các phòng ban, các hội, đoàn thể

. " Tổ chức triển khai, tuyên truýền và vặn động cán bộ, công chức, viên 
chức đang làm việc trong cơ quan, đơn vị tham giạ Hội thi. .. .

- Cử cán bộ thám gia BTC, Ban thư ký và Hội đồng Giám khảo Hội thi (khi 
được yêu cầu).

- Phối hợp cơ quan Thường trực đi kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn tác giả 
có mô hình, sản phâm, giải pháp tham gia Hội thi.

10. Các trường THPT Lộc Ninh, Lộc Thái, Lộc Hiệp
- T ổ  chức triển khai, tuyên truyền đến cán bộ, viên chức và học sinh của 

trường tham gia Hội thi.
- Cử cán bộ chuỵến môn tham gia Hội đồrig Giám khảo (khi được yêu cầu).
11. Đề nghị Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh, Điện lực Lộc Ninh, 

các doanh nghiệp, đơn yị lực lượng vũ trang trến địa bàn huyện
-T ổ chức phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo khoa học kỹ thuật 

trong đon vị mình và chọn lọc các sản phẩm, mô hình, giải pháp tiêu biểu gửi 
tham dự Hội thi, nhằm khơi dậy phong trào sáng tạo kỹ thuật trong đơn vị.

- Cử cán bộ tham gia BTC, Ban thư ký và Hội đồng Giám khảo Hội thi (khi 
được yêu cẩu).

IV. KINH PHÍ
- Ban Tổ chức Hội thi được sử dụng ngân sách Nhà nước nguồn sự nghiệp 

khoa học và công nghệ hàng năm đã giao cho Phòng Kinh té và Hạ tầng (2018
2019) để chi cho Hội thi.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm phối hợp Phòng Kinh tế - Hạ 
tầng tham mưu UBND huyện cấp bổ sung kinh phí bổ sung cho Hội thi (nếu thật
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sự cần thiết) đảm bảo hợp Ịý, đúng tiến độ, đúng mục đích, thẹo năm .ngấn sách ,
.để đảm bảo cho việc triển khai Hội tfii-đứng kế hoạch và đạt hiệu quả. . . :

- Ban Tổ chức Hội thi và UBND các xã, thị trấn có thể vận động tài trợ của 
các tổ chức, cá nhân để tăng mức giải thưởng và chi cho một số hoạt động khác 
liên quan đến Hội thi. . ‘

V. CHẾ Đ ộ  BÁO CÁO
•  ■

..... - Thành viên Ban Tổ chức Hội thi và Tổ Thư ký giúp việc Hội thi có trách.
nhiệm báó cáo tiến độ tổ chức, tuyên truyền Hội thi tại đơn vị, địa phương mình 
mỗi quý 01 lần vào ngày 15 tháng 6 và tháng 12 hàng năm về UBND huyện (qua 
Phòng KT-HT). . ’
. . - Phòng Kinh tế - Hạ tầng có ứách nhiệm tổrig họp ứiam mưu UBND 
huyện báo cáo UBND tỉnh, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh theo quy 
định. .

Trên đây là kế hóạch tổ chức Hội thi Sáng tạọ kỹ thuật huyện Lộc Nịnh lần .
.; IV và ịhạm gia Hội thi sáng tạo kỳ thuật tỉnh Bĩnh Phược lần V; năm 20 Ị 8-2Ố19 

của Bân Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện./.i-^£r__-. .
Nơi nhện: BAN TỔ CHỨC

. - B.ạn Tổ.chức.Hội thi tinh; . . . .. . - . T R Ư Ở N G  B A N
,  -ỤÔNDhuyệr i ; .  ■ ' "  '

. . . - Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Hội thi huyện; ' -

- Các phòng, ban, cơ quan khối đoàn thể huyện; / /  /ị/Ệ " /  /
- Các trường THPT LN, LT, LH; ẳ nậr________________________________ ■______
- UBND các xã, th ị ừấn; ll ~i Ỉỉiịỉy .... ' ■^0%ệr\ị ________ — — *-----------7_"
- Cảc tổ chức, doanh nghiệp trên địa.bận huyện; ụ !~Ẩ—-—T .. .. • • • . - .

. -Các íổ chức, doanh nghiệp trèn địa bần huỳện;
. . . - Công ty TNHH MTV Caớ su Lộc Ninh; T ỊC H  Ứ BN Đ  H U V Ệ N

-Điện lạc Lộc Ninh; ^ - r ^ T r ầ n  Thị Bích Lệ
... - Lưu: VT, P.KT-HT. . . . . . . .  . .  .
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