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Điều 1. Tôĩí chỉ, mục đích
Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng toàn quốclần thứ 14 (2017 - 

2018) (Sau đây gọi tắt là Cuộc thi) nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng 
tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc, đồng thời giúp các em trau dồi kiến 
thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ các em trở thành nhà sáng chế 
ừong tương lai.

Điều 2. Cơ quan Tổ chức và phối hợp
1. Các cơ quan tổ chức:

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
-Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Các cơ quan phối hợp:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ Tài chính;
- Đài Truyền hình Việt Nam.

Điều 3. Ban chỉ đạo, ban tổ chức, đơn vị thường trực
1. Ban Chỉ đạo gồm đại diện của các cơ quan sau:

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tài chính;

- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Quỹ Hỗ trợ Sáng íạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC).

2. Ban Tổ chửc gồm đại diện của các cơ quan sau:
- Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VÎFOTEC);
- Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Vụ Kể hoạch - Tổng hợp, Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Liên hiệp Hội Việt Nam;
- Hội đồng Đội Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
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Ban Tổ chức Cuộc thi các tỉnh, thành phố có trách nhiệm nhận hồ so* dự 
thi, sơ tuyển và nộp hồ sơ trước ngày 31/7/2018 cho Ban Tổ cằức Cuộc thi sáng 
tạo thanh thiếu niên ỉỉhi đồng toàn quốc.

Trường họp địa phương không có Ban tổ chức Cuộc thi, người dự thi có quyền 
nộp trực tiếp hồ sơ, mô hình, sản phẩm cho Quỹ VÍFOTEC.

Điều 12. Tổ chửc thực hiện
1. Ưỷ bân nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và 

Kỹ thuật các tỉnh, thành phố chủ trì phối hợp cùng với Sở Khoa học và Công nghệ, 
tỉnh, thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố 
thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi và tổ chức thực hiện.

- Tuyên truyền vận động học sinh các trường học và thanh thiếu nhi trong tỉnh 
tham gia.

- Tiếp nhận các mô hình, sản phẩm và lựa chọn gửi cho Ban tổ chức Cuộc thi ở 
Trung ương.

2. Quỹ VIFOTEC sau khi nhận được các IĨ1Ô hình và sản phẩm dự thi tổng hợp 
trình Ban Chỉ đạo Cuộc thi:

- Thành lập Hội đồng giám khảo chấm giải thưởng.
- Tổ chức trưng bày triển lãm.
- Tổ chức Lễ trao giải thưởng Cuộc thi lần thứ 14 vào tháng 10 năm 2018.
Điều 13. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
Khi các mô hình, sản phẩm dự thi có khả năng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 

(sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp...) các tác giả chủ động làm các 
thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ, Ban tổ chức có trách nhiệm hướng dẫn cho các tác giả 
đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ theo qui định hiện hành.

Điều 14. Điều khoản thi hành
Bản Thể lệ này đã được Ban Chỉ đạo Cuộc thi xem xét thông qua và có hiệu lực 

thi hành kể tò ngày ký.
Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa hợp lý, Ban Tổ chức tổng hợp 

trình Trưởng ban Chỉ đạo xem xét, sửa đổi cho phù họp với thực tế./, g -
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